
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 159 AŽ 169   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 25.11.2019 č. usnesení 1616/2019 

 
Rozpočtové opatření číslo 159 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Grünwaldova na projekt „ZŠ Grünwaldova – Šablony II“: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  373.087,06 Kč) 

 (NZ/UZ 1035 33063 ve výši  2.114.159,94 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 2.487.247,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3207 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  373.087,06 Kč) 

  (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 2.114.159,94 Kč) 

odpovědné místo 213 – ZŠ Grünwaldova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.487.247,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 160 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ E. Destinové na projekt „ZŠ a MŠ Destinka – Šablony II“: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  244.839,31 Kč) 

 (NZ/UZ 1035 33063 ve výši  1.387.422,69 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.632.262,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3886 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  244.839,31 Kč) 

  (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 1.387.422,69 Kč) 

odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.632.262,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 161 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Dukelská na projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská 11, 

ČB II“: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  312.227,10 Kč) 

 (NZ/UZ 1035 33063 ve výši  1.769.286,90 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 2.081.514,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3285 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  312.227,10 Kč) 

  (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 1.769.286,90 Kč) 

odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.081.514,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 162 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kubatova na projekt „ZŠ a MŠ Kubatova II.“: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  448.737,03 Kč) 

 (NZ/UZ 1035 33063 ve výši  2.542.842,97 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 2.991.580,00 Kč 

 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3289 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  448.737,03 Kč) 



  (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 2.542.842,97 Kč) 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.991.580,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 163 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Vrchlického na projekt „MŠ Vrchlického – Šablony II“: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  131.183,55 Kč) 

 (NZ/UZ 1035 33063 ve výši  743.373,45 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 874.557,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3857 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši  131.183,55 Kč) 

  (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 743.373,45 Kč) 

odpovědné místo 230 – MŠ Vrchlického 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 874.557,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 164 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 

Městské charitě (50 tis. Kč) a Ledaxu, o. p. s. (50 tis. Kč) na zajištění hospicové péče pro občany Č. Budějovic zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru v celkové výši 100.000 Kč: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3698 – Neinvest. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem – hospicová péče  

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem + 50.000,00 Kč 

§ 3545 – Programy paliativní péče 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3703 – Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem – hospicová péče  

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem + 50.000,00 Kč 

§ 3545 – Programy paliativní péče 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 100.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 165 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o navýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí investiční dotace 

ústavu ARPIDA ve výši 1.700.000 Kč na zajištění montované stavby pro sociální službu -  sociálně terapeutické dílny 

zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6533 – Budovy, haly a stavby – Arpida 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.700.000,00 Kč 

§ 4377 – Sociálně terapeutické dílny 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.700.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 166 
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: 

• 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 167 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení finančního daru poskytnutého Portugalským centrem 

v Praze na krytí nákladů spojených se zajištěním výstavy „Aires Mateus“ v Galerii současného umění a architektury v Domě 

umění ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1219 – Přijaté neinvestiční dary  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary  + 12.755,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 12.755,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 168 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí investičního 

transferu zřízené příspěvkové organizaci ZŠ Nerudova na nákup univerzálního robota do školní kuchyně (havárie) zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6119 – Investiční transfery zřízeným PO  

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO +  238.091,70 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy -  238.091,70 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 169 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na ZTV Nové Roudné 

ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace ČOV pro vypsání veřejné zakázky 

na výměnu vodovodního a kanalizačního řadu v Alešově ulici v úseku Dukelská – Vrchlického nábřeží: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6861 – ZTV Nové Roudné 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  - 1.500.000,00 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3922 – Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace ČOV 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 5171 – Opravy a udržování  + 1.500.000,00 Kč 

paragraf 2321 – Odvodnění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 

 

 


