
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 153 AŽ 167   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 12. 9. 2022 Č. USNESENÍ 1301/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 153 

Zapojení doplatku neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 111.809 Kč na pokrytí nákladů souvisejících 

se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021 ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

 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 + 111.809,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 111.809,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 154 
Zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku 

přestupkového řízení za 1. pololetí 2022 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 

rezervy: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1117 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 118.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 118.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 155 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ) na 

vzdělávací projekt „Trenéři ve škole“: 

 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 - 343.980,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 52.920,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2545 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 213 – ZŠ Grünwaldova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 52.920,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2547 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 61.740,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2553 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 221 – ZŠ O. Nedbala 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím        +        70.560,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2556 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 



položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím +              44.100,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2554 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 26.460,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2555 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   +    17.640,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2551 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

odpovědné místo 219 – ZŠ Matice školské 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   +    17.640,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 156 
Na základě požadavku Městské policie o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů z programového vybavení – informační 

systém ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na drobný dlouhodobý hmotný majetek (160.000 Kč), nákup ostatních služeb 

(8.000 Kč) a rozpočtu kapitálových výdajů na informační a komunikační technologie (330.000 Kč) na úhradu koncových 

mobilních zařízení nutných pro informační systém Městské policie (IS MP), zřízení APN linky pro koncové zařízení a pořízení 

nahrávacího systému pro IS MP: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6212 – Programové vybavení – informační systém 

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 6111 – Programové vybavení  - 498.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2008 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 160.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2031 – Nákup ostatních služeb 

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 8.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6058 – Informační a komunikační technologie 

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 6125 – Informační a komunikační technologie + 330.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

Rozpočtové opatření číslo 157 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ Nerudova na dofinancování víceprací u akce „Oprava elektroinstalace v Základní škole, Nerudova 9, České 

Budějovice – pavilon hlavní budova ulice Čéčova“ zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru 

(v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2556 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 219.380,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 219.380,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 158 
Na základě požadavku Městské policie o zvýšení rozpočtu běžných výdajů určeného na platy zaměstnanců a s tím 

související odvody z důvodu navýšení platových tarifů o 10 % s účinností od 1. 9. 2022 uvedených v příloze č. 1 k nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb.) 

zapojením rezervy investičních výdajů finančního odboru: 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2001 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  

akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

odpovědné místo 100 – Městská policie 

      položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 1.350.000,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zam. + 340.000,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 121.500,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 1.811.500,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 159 
Na základě požadavku správního odboru o zvýšení rozpočtu běžných výdajů určených na předfinancování volby prezidenta 

České republiky v roce 2023 zapojením rezervy investičních výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98008) 
akce/účel, položka – dle rozpisu 

odpovědné místo 110 – správní odbor +         2.000.000,00 Kč 

§ 6118 – Volba prezidenta republiky 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 2.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 160 
Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených 

s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, vyhlášených na 23. a 24. 9. 2022 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98187) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 2.810.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98187) 
akce/účel, položka – dle rozpisu 

odpovědné místo 110 – správní odbor  + 2.810.000,00 Kč 

      § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 

 

Rozpočtové opatření číslo 161 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace MŠ K. Štěcha z důvodu neuskutečnění opravy rozvodů studené a teplé vody včetně kanalizace a opravy sociálního 

zařízení pro zaměstnance ve výši 1.648.300 Kč a zároveň o zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Nová na opravu bytu školníka pro zřízení sídla Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 

ve výši 1.648.300 Kč (v rámci úpravy rozpočtů dochází ke změně závazného ukazatele opravy a udržování): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2562 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 1.648.300,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2550 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO +          1.648.300,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 162 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů z akce stroje, přístroje a zařízení 

– nové technické učebny ZŠ Pohůrecká do rozpočtu běžných výdajů na drobný dlouhodobý hmotný majetek – ZŠ Pohůrecká 

– učebny pro finanční krytí na pořízení vybavení IT technologie a ostatního drobného vybavení v rámci dotační akce: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7066 – Stroje, přístroje a zařízení – nové technické učebny ZŠ Pohůrecká 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  -         1.900.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4095 – DDHM – ZŠ Pohůrecká – učebny 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek  +        1.900.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 163 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb 

– EHMK pro zajištění finančního krytí objednávek a smluv na realizaci programu KUL.TURISTA v rámci kandidatury města 

na EHMK 2028 zapojením rezervy investičních výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4054 – Nákup ostatních služeb – EHMK  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.200.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 1.200.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 164 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování – Letní 

kino a kino Kotva pro opravy osvětlení, sedaček a omítek v Letním kině a dále oprav v kině Kotva po změně nájemce (oprava 

obkladů, dlažeb, omítek, osvětlení, střechy, vzduchotechniky aj.) zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2360 – Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování + 500.000,00 Kč 

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 500.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 165 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení finančního daru od společnosti Würth Elektronik iBE 

CZ s.r.o. ve výši 50.000 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – komunikace, mosty pro 

provedení street art malby v podchodu Krumlovského mostu na levé straně řeky Malše: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1364 – Přijaté peněžité neinvestiční dary 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 2321 – Přijaté peněžité neinvestiční dary + 50.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2974 – Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 50.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 

Rozpočtové opatření číslo 166 
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení finančního daru od firmy cz Immobilien s.r.o. ve prospěch rozpočtu 

kapitálových výdajů na spolufinancování přeložky vodovodu v ulici Průběžná: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1353 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 3121 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                                                         +         1.070.417,26  Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby +   1.070.417,26 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 



Rozpočtové opatření číslo 167 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů z akce rekonstrukce vodovodů ve 

prospěch rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu na výměnu vodovodu v ulici Kněžská 

z důvodu havárie inženýrských sítí: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Stavby -           1.070.000,00 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3923 – Oprava a udržování – plánovaná obnova vodovodu 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5171 – Opravy a udržování +   1.070.000,00 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 

Zveřejněno dne 14. 9. 2022. 


