
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 153 AŽ 175 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 14.12. 2020 Č. USNESENÍ 1524/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 153 

Na základě požadavku Městské policie o vrácení nevyčerpané dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality na 

projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“snížením rozpočtu běžných výdajů Městské policie 

a současně snížení rozpočtu příjmů – přijatých transferů finančního odboru: 

• snížení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 14032) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

      položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu -   31.500,00 Kč 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání (UZ 14032) 

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 31.500,00 Kč  

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

Rozpočtové opatření číslo 154 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV) poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 v celkové výši 

6.651.934 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkových organizací: Centrum sociálních služeb 

Staroměstská České Budějovice (398.000 Kč), Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice (810.000 Kč), Domov pro 

seniory Máj České Budějovice (5.361.785 Kč) a Jeslová a azylová zařízení České Budějovice (82.149 Kč) na kompenzaci 

vícenákladů a výpadek zdrojů v souvislostí s epidemií COVID-19 (Program podpory E): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13351) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 6.651.934,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 398.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 810.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 5.361.785,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 82.149,00 Kč 

§ paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 155 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 

na projekt „Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Č. Budějovicích II.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ T. G. Masaryka: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063 ve výši     87.084,46 Kč) 

   (NZ/UZ 103533063 ve výši  493.478,54 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 580.563,00 Kč 

 

 

 

 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3321 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   (NZ/UZ 103133063 ve výši   87.084,46 Kč) 

 (NZ/UZ 103533063 ve výši 493.478,54 Kč) 

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

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 580.563,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 156 
Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2020 

ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo (záchranný balíček k minimalizaci 

dopadů pandemie COVID-19): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34352) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 15.600.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 34352) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 15.600.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 157  
Zapojení dvou investičních dotací z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-

2020 v celkové výši 2.930.169,65 Kč na projekt „ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD“ (1.617.420,87 Kč) a na 

projekt „ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD – rekuperace“ (1.312.748,78 Kč) na splátku revolvingového úvěru 

u KB, a. s. (výdaje na tyto akce byly předfinancovány z přijatého úvěru): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  

 (NZ/UZ 1065 15974 ve výši  1.617.420,87 Kč) 

 (NZ/UZ 1065 15974 ve výši  1.312.748,78 Kč)  

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 2.930.169,65 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 2017-2022 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. - 2.930.169,65 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 158  
Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 

obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – výklenkové kaple v Dobrovodské ulici 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 přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34002)                  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 159.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy    + 159.000,00 Kč 

      § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 159 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení města České Budějovice úpravu rozpočtu roku 2020, 

jehož důsledkem je navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu propadu tržeb v souvislosti s uzavřením jeslí v době 

nouzového stavu zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy dochází ke snížení 

závazného ukazatele spotřeba energie a opravy a udržování): 

• zvýšení 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 + 500.000,00 Kč 

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

 

 

 



• 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 160 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice úpravu rozpočtu roku 2020, 

jehož důsledkem je navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu propadu tržeb v době koronavirové pandemie, 

zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy dochází ke snížení závazného ukazatele 

spotřeba energie): 

• zvýšení 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 + 450.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 450.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 161 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice úpravu rozpočtu roku 2020, jehož 

důsledkem je navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu propadu tržeb v době koronavirové pandemie zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:  

• 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 + 1.980.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.980.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 162 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o snížení investičního transferu příspěvkové organizaci ZŠ a ZUŠ 

Bezdrevská (úspora z výběrového řízení – konvektomat) ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru 

na rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6047 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 19.251,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 19.251,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 163 
Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o snížení investičního transferu příspěvkové organizaci Sportovní 

zařízení města České Budějovice (úspora z výběrového řízení) ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního 

odboru na rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6404 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 4.869,77 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 

 

 

 



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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 4.869,77 Kč 

§ 6409 – Ostatní 

 
Rozpočtové opatření číslo 164 

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů k dofinancování výstavby 

podzemních kontejnerů na separovaný odpad v Nové ulici zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6437 – Budovy, haly a stavby – podzemní kontejnery na separovaný odpad 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 650.000,00 Kč 

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 650.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 165 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 

sběrné dvory k dofinancování nákladů na provoz sběrných dvorů Dolní, Plynárenská a Švábův Hrádek a shromaždiště odpadu 

ve Čtyřech Dvorech zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2322 – Nákup ostatních služeb – sběrné dvory 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 950.000,00 Kč 

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 950.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 166 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o převod části rozpočtu běžných výdajů určených na 

nespecifikované rezervy – participativní rozpočet ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů odboru školství a tělovýchovy na 

realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu – Pumptrack Havlinda (855.000 Kč) a Branišovský les pro děti 

a zábavná lesní stezka s hřištěm (465.000 Kč): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3935 – Nespecifikované rezervy – participativní rozpočet 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.320.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

• zvýšení 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 + 1.320.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 

Rozpočtové opatření číslo 167 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o převod části rozpočtu běžných výdajů určených na 

nespecifikované rezervy – participativní rozpočet ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů odboru školství a tělovýchovy na 

realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu – Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště – Kaliště u Českých 

Budějovic (177.000 Kč) a Pohybový park Nemanice (881.000 Kč): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3935 – Nespecifikované rezervy – participativní rozpočet 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.058.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 

 

 



• zvýšení 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 + 1.058.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 

Rozpočtové opatření číslo 168 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o převod části rozpočtu běžných výdajů určených na 

nespecifikované rezervy – participativní rozpočet ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na realizaci 

vítězného projektu z participativního rozpočtu – Lavičky nad vodou: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3935 – Nespecifikované rezervy – participativní rozpočet 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 500.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6658 – Projekty participativního rozpočtu – mobiliář 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 500.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 169 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o převod části rozpočtu běžných výdajů určených na 

nespecifikované rezervy – participativní rozpočet ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na realizaci 

vítězných projektů z participativního rozpočtu – Zeleno-modré srdce Nového Vráta (98.000 Kč), Obnovme polní cesty 

(450.000 Kč) a Havraní náměstí (1.160.000 Kč): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3935 – Nespecifikované rezervy – participativní rozpočet 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.708.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6657 – Projekty participativního rozpočtu – stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.708.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 170 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o převod části rozpočtu běžných výdajů určených na 

nespecifikované rezervy – participativní rozpočet ve prospěch rozpočtu běžných a kapitálových výdajů odboru správy 

veřejných statků na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu – Květnaté pásy a hmyzí hotely (103.000 Kč) 

a Osvěžení (se) v centru města (90.000 Kč): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3935 – Nespecifikované rezervy – participativní rozpočet 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 193.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2338 – Nákup ostatních služeb – nové výstavby 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 103.000,00 Kč 

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6539 – Stroje, přístroje a zařízení – mobiliář 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 90.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 
 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 171 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o přesun části rozpočtu běžných výdajů z účelové neinvestiční dotace na 

výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí určených na knihy, učební pomůcky a tisk, na konzultační, poradenské 

a právní služby, na služby školení a vzdělávání, na nákup ostatních služeb, na léky a zdravotnický materiál, na nájemné a na 

zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – SPOD ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody v celkové výši 173.367 Kč. 

Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) odboru kancelář tajemníka v celkové výši 173.367 Kč ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

akce/účel 3733 – Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD 

akce/účel 3734 – Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD 

akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD 

akce/účel 3736 – Nákup ostatních služeb – SPOD 

akce/účel 3765 – Léky a zdravotnický materiál – SPOD 

akce/účel 3797 – Nájemné – SPOD 

akce/účel 3806 – Zpracování dat a služby související s IKT - SPOD 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk - 1.942,00 Kč 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - 30.000,00 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 133.955,00 Kč 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 710,00 Kč 

položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál - 2.000,00 Kč 

položka 5164 – Nájemné - 4.110,00 Kč 

položka 5168 – Zpracování dat a služby související s IKT - 650,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

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 + 129.167,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 32.033,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 11.625,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 542,00 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 - 129.167,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 32.033,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 11.625,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 542,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 173.367,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 172 
Zapojení navýšené účelové dotace ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na financování 

mimořádných odměn pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí za dobu výkonu práce v období 13.3.2020 až 

31.5.2020 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související 

odvody: 

• 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 + 313.873,39 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

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 



odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 234.584,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. + 58.177,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 21.112,39 Kč 

 § 6171 – Činnost místní správy 

   

Rozpočtové opatření číslo 173 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše neinvestičních příspěvků na provoz u školských 

příspěvkových organizací (ZŠ a ŠJ) úpravu jejich rozpočtů roku 2020 dle rozpisu (včetně úprav závazných ukazatelů) v celkové 

výši 1.830.830 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy. V rámci 

jednotlivých úprav zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 300.000 Kč a ke snížení neinvestičních příspěvků na 

provoz v celkové výši 2.130.830 Kč: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 1.830.830,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.830.830,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 174 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše neinvestičních příspěvků na provoz u školských 

příspěvkových organizací (MŠ) úpravu jejich rozpočtů roku 2020 dle rozpisu (včetně úprav závazných ukazatelů) ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy. V rámci jednotlivých úprav snížení 

neinvestičních příspěvků na provoz v celkové výši 316.000 Kč: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 316.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 316.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 175 
Na základě požadavku správního odboru o úpravu zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi ve věci 

výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 1. pololetí roku 2020 (vratka obci Borovnice) ve prospěch 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 + 2.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené  


