
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 161 AŽ 176   
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 18. 10. 2021 Č. USNESENÍ 1255/2021 
 
Rozpočtové opatření číslo 161 

Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském 
kraji V“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2019–2022 v celkové výši 2.384.167 Kč dle schválené 
Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu č. 5 za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 104113013 ve výši       198.862,55 Kč) 
 (NZ/UZ 104513013 ve výši    1.690.331,69 Kč) 
 (NZ/UZ 104100106 ve výši         99.431,28 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.988.625,52 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 9824836) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 104113013 ve výši       198.862,55 Kč) 

 (NZ/UZ 104513013 ve výši    1.690.331,69 Kč) 
 (NZ/UZ 104100106 ve výši         99.431,28 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 1.988.625,52 Kč 
§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 104113013 ve výši    39.554,15 Kč) 

 (NZ/UZ 104513013 ve výši   336.210,26 Kč) 
 (NZ/UZ 104100106 ve výši     19.777,07 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 395.541,48 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 7532777) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 104113013 ve výši       39.554,15  Kč) 

 (NZ/UZ 104513013 ve výši     336.210,26 Kč) 
 (NZ/UZ 104100106 ve výši       19.777,07 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 395.541,48 Kč 
§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 
 

Rozpočtové opatření číslo 162 
Zapojení mimořádné neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 

96.175 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkových organizací Centrum sociálních služeb Staroměstská 
České Budějovice (7.493 Kč) a Domov pro seniory Máj České Budějovice (88.682 Kč) na odměny zaměstnanců sociálních 
služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie Covid-19 za období říjen 2020 až březen 2021 (Program 
podpory C – dodatečné kolo): 
 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 + 96.175,00 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 + 7.493,00 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 + 88.682,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 
 

Rozpočtové opatření číslo 163 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 

(Šablony II) od ZŠ Pohůrecká ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných 
prostředků ukončeného projektu v roce 2021: 

 
 



 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 
 (NZ/UZ 103133063 ve výši     37.890,30 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši  214.711,70 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 252.602,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 103133063 ve výši     37.890,30 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši  214.711,70 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 252.602,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 164 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 

(Šablony II) od ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení 
nevyčerpaných prostředků ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 
 (NZ/UZ 103133063 ve výši     14.005,63 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši    79.365,37 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 93.371,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 103133063 ve výši     14.005,63 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši    79.365,37 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 93.371,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 165 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 

(Šablony II) od ZŠ Matice školské ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení 
nevyčerpaných prostředků ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 
 (NZ/UZ 103133063 ve výši             5,25 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši           29,75 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 35,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 103133063 ve výši               5,25 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši           29,75 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 35,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 166 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 

na projekt „MŠ K. ŠTĚCHA – ŠABLONY III“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 
MŠ K. Štěcha: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063    94.075,51 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063   533.094,49 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu +  627.170,00 Kč 
 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3885 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063    94.075,51 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  533.094,49 Kč) 
odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 627.170,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 167 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 

na projekt „ZŠ Matice – Šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Matice 
školské: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063  140.192,11 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063   794.421,89 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 934.614,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3206 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063  140.192,11 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  794.421,89 Kč) 
odpovědné místo 219 – ZŠ Matice školské 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 934.614,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 168 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 
na projekt „ZŠ a MŠ J. Š. Baara – Šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
J. Š. Baara: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063  137.586,61 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063   779.657,39 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 917.244,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3313 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063  137.586,61 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  779.657,39 Kč) 
odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 917.244,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 169 

Na základě žádosti odboru rozvoje a veřejných zakázek o zapojení zálohy neinvestiční účelové dotace ze Státního fondu 
životního prostření z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu 
Norska 2014–2021 na realizaci projektu „Adaptace města na změnu klimatu – strategie efektivního hospodaření s vodou“ ve 
prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru rozvoje a veřejných zakázek na konzultační, poradenské a právní služby – 
Smart Cities. Současně snížení rozpočtu běžných výdajů odboru rozvoje a veřejných zakázek ve výši poskytnuté dotace ve 
prospěch běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1111 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů  
(NZ/UZ 060590003 ve výši       229.499,92 Kč) 
(NZ/UZ 060190006 ve výši         40.499,98 Kč) 

   odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů + 269.999,90 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3905 – Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities  

(NZ/UZ 060590003 ve výši       229.499,92 Kč) 
(NZ/UZ 060190006 ve výši         40.499,98 Kč) 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek 
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 269.999,90 Kč 
§ 3636 – Územní rozvoj 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
akce/účel 3905 – Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities  
odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek 
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - 269.999,90 Kč 
§ 3636 – Územní rozvoj 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 269.999,90 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 170 

Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování - sportoviště 
k dofinancování realizace projektu „Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice – výměna oken a vstupních dveří v objektu 
tělocvičen ZŠ Čéčova“ (vyšší cena oproti předpokladu ve smlouvě), zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 4028 – Opravy a udržování – sportoviště  
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 5171 – Opravy a udržování +    68.066,46 Kč 
§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy -      68.066,46 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 171 
Na základě žádosti odboru informačních a komunikačních technologií o navýšení rozpočtu běžných výdajů na konzultační, 

poradenské a právní služby pro zajištění finančního krytí na provedení analýzy využití modelu BIM (Building Information 
Modeling) pro statutární město České Budějovice, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2369 – Konzultační, poradenské a právní služby  
odpovědné místo 116 – odbor informačních a komunikačních technologií 
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby +  235.950,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy -      235.950,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 172 
Na základě žádosti odboru sociálních věcí o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Domov 

pro seniory Hvízdal ve výši 400.000 Kč z důvodu úspory v položkách spotřeba energie a spotřeba materiálu k poskytnutí 
investičního transferu na pořízení 4 ks tabletových vozíků na rozvoz stravy (v rámci úpravy dochází ke změně závazného 
ukazatele spotřeba energie): 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2571 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  
odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -  400.000,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6037 – Investiční transfery zřízeným PO  
odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal 
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO +      400.000,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 
 

Rozpočtové opatření číslo 173 
Na základě žádosti odboru sociálních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery spolkům 

k poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Jihočeské Dítě v srdci, z.s. na realizaci „Pietního místa dětem, které neseme 
v srdci“, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2183 – Neinvestiční transfery spolkům  
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům +    50.000,00 Kč 
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 
 
 
 



 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy -      50.000,00 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 a ZŠ) úprava jejich rozpočtů roku 2021 dle rozpisu (včetně úprav závazných ukazatelů) 
v celkové výši 445.600 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy. 
V rámci jednotlivých úprav dochází ke zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz v celkové výši 1.817.500 Kč a ke snížení 
neinvestičních příspěvků na provoz v celkové výši 2.263.100 Kč: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 

akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 445.600,00 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 445.600,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 175 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o převod části rozpočtu běžných výdajů z nákupu ostatních služeb 

– Kulturní léto ve prospěch kapitálových výdajů na investiční transfery církvím a náboženským společnostem k poskytnutí 
finančního příspěvku na podporu uměleckého díla – 6 ks rozměrných tapisérií Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela 
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2095 – Nákup ostatních služeb – kulturní léto 
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 50.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6558 – Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 
položka 6323 – Investiční transfery církvím a náboženským společnostem + 50.000,00 Kč 
§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 
 

Rozpočtové opatření číslo 176 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu kapitálových výdajů určených na vodohospodářské 

strojní investice (200.000 Kč) a rekonstrukce vodovodů (200.000 Kč) ve prospěch běžných výdajů na nákup ostatních služeb 
– kanalizace pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na zpracování technické specifikace pro obnovu zařízení na 
čerpací stanici odpadních vod Meteor a projektové dokumentace pro obnovu vodohospodářských sítí v ulici Na Nábřeží: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 6618 – Vodohospodářské strojní investice 
odpovědné místo 112 – Investiční odbor 
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 200.000,00 Kč 
§ 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 
odpovědné místo 112 – Investiční odbor 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby           -     200.000,00 Kč 
§ 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3795 – Nákup ostatních služeb - kanalizace 
odpovědné místo 112 – Investiční odbor 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb          +     400.000,00 Kč 
§ 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 

 
 
Zveřejněno dne 22. 10. 2021. 


