
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 168 AŽ 178   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 10. 10. 2022 Č. USNESENÍ 1426/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 168 

Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí 

osobám z území Ukrajiny – 1. kolo ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory 

Hvízdal České Budějovice: 

 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 + 255.100,00 Kč 

 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 + 255.100,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 169 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském 

kraji V“ financované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby Azylové domy na období 

2019–2022 v celkové výši 214.811,07 Kč dle schválené monitorovací zprávy a žádosti o platbu č. 7 za období 1. 1. 2022 – 

30. 6. 2022 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 1041 13013 ve výši    21.481,11 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši  182.589,41 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši    10.740,55 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 214.811,07 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 7532777) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši   21.481,11 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši 182.589,41 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši   10.740,55 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 214.811,07 Kč 

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 170 
Zapojení investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Cyklostezka Suchomelská“ ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu 

města): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1116 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů (UZ 91628) 

   odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů + 9.355.300,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 9.355.300,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 171 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Carmína na Lago di Garda Music Festival - Itálie“ 

ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 746) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 80.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4131 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 746) 

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

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 80.000,00 Kč 

§ 3312 – Hudební činnost 



Rozpočtové opatření číslo 172 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora o navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – Ukrajina 

na finanční krytí výdajů za kyvadlovou dopravu trasy Nádraží ČB - terminál letiště Planá (150.000 Kč) a současně na nájemné 

– Ukrajina pro úhradu měsíčních režijních nákladů výstavních konstrukcí v ubytovacích prostorách (22.942 Kč) zapojením 

nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ZJ 100) 
akce/účel 4081 – Nákup ostatních služeb – Ukrajina  

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora   

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 150.000,00 Kč  

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ZJ 100) 
akce/účel 4106 – Nájemné – Ukrajina  

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora   

položka 5164 – Nájemné + 22.942,00 Kč  

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy - Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 172.942,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 173 
Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování – ostatní pro 

běžné opravy v budovách magistrátu města a opravu výtahu v objektu B1 radnice zapojením rezervy investičních výdajů 

finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2247 – Opravy a udržování - ostatní 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5171 – Opravy a udržování + 450.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní zprávy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 450.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 174 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů z akce stroje, přístroje a zařízení 

– nové technické učebny ZŠ Pohůrecká ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na DDHM – ZŠ Pohůrecká – učebny na úhradu 

výdajů za dodávku vybavení ROBOTIKA v rámci realizace 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  -             700.000,00 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  +             700.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 175 
Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu 

způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí na opravy a udržování – dopravních 

prostředků na opravu poškozeného služebního vozu Škoda Superb: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1091 – Příjem z pojistných plnění 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2322 – Příjem z pojistných plnění     + 58.782,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2243 – Opravy a udržování – dopravních prostředků 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí  

položka 5171 – Opravy a udržování     + 58.782,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 



Rozpočtové opatření číslo 176 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 

terénní úpravy neudržovaných pozemků na dofinancování realizace projektu participativního rozpočtu z roku 2021 „Petanque 

Stromovka“ zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2339 – Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků  

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 186.000,00 Kč 

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy -      186.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 177 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

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

(ZŠ a MŠ) na vzdělávací projekt „Děti do bruslí“: 

 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 - 337.500,00 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 + 87.500,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2542 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím        +        25.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2540 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 207 – MŠ Sedmikráska  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 50.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2562 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 50.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 224 – MŠ Nerudova  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 87.500,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2538 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 37.500,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 178 
Na základě žádosti odboru kancelář primátora o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční transfery 

spolkům – akce pod záštitou primátora ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí na nákup 

ostatních služeb – ekologická výchova na obnovu původní polní cesty mezi Kalištěm a Třebotovicemi: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2798 – Neinvestiční transfery spolkům – akce pod záštitou primátora 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům     - 20.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2054 – Nákup ostatních služeb – ekologická výchova 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb     + 20.000,00 Kč 

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta 

 

Zveřejněno dne 19. 10. 2022. 


