
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 16 AŽ 22 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 22.02. 2021 

 Č. USNESENÍ 157/2021: 

 

 
Rozpočtové opatření číslo 16 

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

(Šablony I) od MŠ Jizerská ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové 

dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu:  

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV  (NZ/UZ 1031 33063 ve výši   2.626,50 Kč) 

    (NZ/UZ 1035 33063 ve výši  14.883,50 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 17.510,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně 

 (NZ/UZ 1031 33063 ve výši   2.626,50 Kč) 

    (NZ/UZ 1035 33063 ve výši  14.883,50 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 17.510,00 Kč  

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 

Rozpočtové opatření číslo 17 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na předfinancování dotační 

akce na opravy válečných hrobů na hřbitově sv. Otýlie zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4052 – Opravy a udržování  - válečné hroby 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování + 218.042,00 Kč 

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 07001) 
akce/účel 4052 – Opravy a udržování  - válečné hroby 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování + 872.168,00 Kč 

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.090.210,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 18 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve prospěch 

rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu – Květnaté pásy a hmyzí 

hotely (103.000 Kč) a Osvěžení (se) v centru města (90.000 Kč), ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2020, 

navrhujeme: 

• úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 193.000,00 Kč 

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

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 19 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na úhradu faktury za poskytování konzultačních a poradenských služeb spojených s řízením 

Strategického plánu města České Budějovice na období let 2017– 2027 ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2020: 

• úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 552.236,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2954 – Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města, Strategický plán 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 552.236,00 Kč 

§ 3636 – Územní rozvoj 

 

Rozpočtové opatření číslo 20 
Na základě požadavku společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve prospěch 

rozpočtu kapitálových výdajů k zajištění finančního krytí a včasné úhrady zakázek v režimu přenesené daňové povinnosti 

přecházejících z roku 2020 – zabezpečení bytového domu Dlouhá 16 (268.000 Kč) a zřízení kamerového a čipového systému 

v bytovém domě Fr. Ondříčka (500.000 Kč) ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2020 v celkové výši 768.000 Kč: 

• úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 768.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6508 – Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 268.000,00 Kč  

§ 3612 - Bytové hospodářství  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6518 – Stroje, přístroje a zařízení – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – kamerový a čipový systém 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

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

§ 3612 - Bytové hospodářství  

 
Rozpočtové opatření číslo 21 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ Dukelská k dofinancování oprav žákovského sociálního zařízení v budově ZŠ Dukelská (25.736 Kč) a na opravu 

vnitřního vodovodu a kanalizace v budově ZŠ Nové Hodějovice (346.246 Kč) 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 2557 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 371.982,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 371.982,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 22 

Na základě požadavku odboru kancelář primátora o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup respirátorů FFP 2 pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky mateřských a základních škol, Magistrátu města České Budějovice a Městskou policii 

(400.000 Kč) a doplnění rezervy na krizová opatření (150.000 Kč) zapojením rezervy běžných výdajů finančního odboru 

v celkové výši 550.000 Kč: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4053 – Léky a zdravotnický materiál – krizová opatření 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál + 400.000,00 Kč 

§ 5213 – Krizová opatření 

 

 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3302 – Rezerva na krizová opatření 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5903 – Rezerva na krizová opatření   + 150.000,00 Kč 

§ 5213 – Krizová opatření 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5903 – Rezerva na krizová opatření - 550.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


