
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 170 AŽ 183   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

Rada města České Budějovice dne 16.12.2019 č. usnesení 1655/2019 

 
Rozpočtové opatření číslo 170 

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

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Máj I na projekt „Šablony II“: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši 157.024,36 Kč) 

 (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 889.804,64 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.046.829,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3993 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši 157.024,36 Kč) 

  (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 889.804,64 Kč) 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.046.829,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 171 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt „MŠ a ZŠ Baara – Šablony II“: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši 241.597,96 Kč) 

 (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 1.369.055,04 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.610.653,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3313 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši 241.597,96 Kč) 

  (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 1.369.055,04 Kč) 

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

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.610.653,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 172 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Pražská na projekt „Šablony 2 MŠ Pražská“: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši 94.822,95 Kč) 

 (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 537.330,05 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 632.153,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3859 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši 94.822,95 Kč) 

  (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 537.330,05 Kč) 

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 632.153,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 173 
Na základě žádosti příspěvkové organizace ZŠ Máj I o snížení investičního transferu (úspora z výběrového řízení) na 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6118 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 12.700,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy  + 12.700,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 



Rozpočtové opatření číslo 174 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice o snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2019 (zvýšené tržby v úhradách od uživatelů ve výši 

140.000 Kč, úspora v závazném ukazateli energií ve výši 270.000 Kč) na zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru 

na nespecifikované rezervy (v rámci úpravy rozpočtu dochází ke snížení závazného ukazatele spotřeba energie): 

• snížení 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 - 410.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy  + 410.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 175  
Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice o snížení neinvestičního příspěvku 

na provoz z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2019 (zvýšení tržby od zdravotních pojišťoven) na zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

• snížení 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 - 800.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 800.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 176 
Zapojení doplatku investiční dotace z Operačního programu Doprava na projekt „Strategické detektory a kamerový 

dohledový systém v Českých Budějovicích – I. etapa“ na splátku úvěru u KB, a. s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2019 

z přijatého úvěru): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1116 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů (NZ/UZ 1055 91628) 

   odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů + 5.897.983,65 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 2017-2023 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. - 5.897.983,65 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 177 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o přesun části rozpočtu běžných výdajů z účelové dotace na výkon činnosti 

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

na služby školení a vzdělávání, na nákup materiálu jinde nezařazený a na drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD ve 

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

v celkové výši 20.304 Kč. Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) odboru kancelář tajemníka v celkové 

výši 20.304 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 3758 – Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD 

akce/účel 3759 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk - 6.205,50 Kč 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - 2.040,00 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 1.590,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený - 8.577,05 Kč 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1.891,45 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 + 15.127,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 3.751,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 1.362,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 64,00 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 - 15.127,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 3.751,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 1.362,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 64,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 20.304,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 178 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádné neinvestiční 

dotace pro Hospic sv. Jana N. Neumana, o. p. s. na zajištění hospicové péče pro občany města České Budějovice zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3698 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – hospicová péče 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem + 200.000,00 Kč 

§ 3545 – Programy paliativní péče 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 200.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 179 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu nedaňových příjmů z parkovacích systémů 

na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na financování správy parkovacích systémů: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1056 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – parkovací systémy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků + 570.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2754 – Nákup ostatních služeb – parkovací systémy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 570.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 180 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora a uzavřeného Dodatku č. 1. ke smlouvě č. 2019001259 o poskytnutí 

finančních prostředků na rok 2019 o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na investiční transfery státnímu 

rozpočtu – HZS ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6276 – Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 6331 – Investiční transfery státnímu rozpočtu - 17.780,00 Kč 

§ 5511 – Požární ochrana – profesionální část 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3091 – Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5311 – Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu + 17.780,00 Kč 

§ 5511 – Požární ochrana – profesionální část 

 

Rozpočtové opatření číslo 181 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše příspěvků na provoz u školských příspěvkových 

organizací (MŠ a ZŠ) úpravu jejich rozpočtů roku 2019 dle rozpisu (včetně úprav závazných ukazatelů) v celkové výši 

1.811.510 Kč na zvýšení zůstatku základního běžného účtu. V rámci jednotlivých úprav dochází ke zvýšení neinvestičních 

příspěvků na provoz v celkové výši 465.200 Kč a ke snížení neinvestičních příspěvků na provoz v celkové výši 2.276.710 Kč: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 1.811.510,00 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 - 1.811.510,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 182 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů z akce neinvestiční transfery 

spolkům – sport mládeže ve výši 538.000 Kč a současně o zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru 

ve výši 162.000 Kč ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na investiční transfery spolkům k poskytnutí investiční dotace 

TJ Dynamo České Budějovice, z.s. k zajištění zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě 

víceúčelové sportovní haly ve výši 700.000 Kč: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 538.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům + 700.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 162.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 183 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace Jihočeské divadlo z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2019 (navýšení předpokládaných tržeb na 

Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a z představení v Boudě) ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2574 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.000.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

• 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 - 1.000.000,00 Kč 

 


