
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 177 AŽ 185   
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 8. 11. 2021 Č. USNESENÍ 1330/2021 
 
Rozpočtové opatření číslo 177 

Zapojení příspěvku ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa za bonusové období 1. 2. – 31. 5. 2021 ve 
výši 998.581,20 Kč ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 na daňové 
příjmy ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98037) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 998.581,20 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 - 998.581,20 Kč 

 
Rozpočtové opatření číslo 178 

Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních 
a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie na platy zaměstnanců v pracovním poměru: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 14036) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 570.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (UZ 14036) 
odpovědné místo 100 – Městská policie 

      položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 570.000,00 Kč 
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Rozpočtové opatření číslo 179 
Zapojení mimořádného navýšení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně-právní ochrany 

dětí na financování mimořádných „COVID“ odměn pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve prospěch zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části (UZ 13011) 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu  
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 634.593,00 Kč 

 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 + 472.800,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. + 117.255,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 42.552,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 1.986,00 Kč 

 § 6171 – Činnost místní správy 

 
Rozpočtové opatření číslo 180 

Zapojení dotace ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na financování projektu 
„Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činnosti a provoz magistrátu města České Budějovice“ v celkové výši 
6.494.583,83 Kč na zvýšení zůstatku základního běžného účtu (předfinancováno z rozpočtu města): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 107117015 ve výši      12.289,94 Kč) 
 (NZ/UZ 107517016 ve výši   208.928,87 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 221.218,81 Kč 
 
 



 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 107117968 ve výši     348.520,28 Kč) 
 (NZ/UZ 107517969 ve výši  5.924.844,74 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 6.273.365,02 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 - 6.494.583,83 Kč 

 
Rozpočtové opatření číslo 181 

Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.872.526,95 Kč na realizaci projektu "Bydlení jako 
první krok k sociálnímu začleňování" (5. splátka) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na platy 
zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní platy a ostatní osobní výdaje (1.235.000 Kč), elektrickou energii (9.500 Kč), 
nájemné (28.500 Kč), konzultační, poradenské a právní služby (28.500 Kč) a nákup ostatních služeb (571.026,95 Kč). Současně 
zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru ve výši 98.554,05 Kč na vlastní podíl k dotaci: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  
(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 197.108,10 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.675.418,85 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1.872.526,95 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3961 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   40.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  340.000,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 20.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 400.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3965 – Ostatní platy – terénní sociální pracovnice a konzultanti – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   60.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  510.000,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 30.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5019 – Ostatní platy + 600.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3966 – Ostatní osobní výdaje – vyplácení pracovní smlouvy DDP a DPČ – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   30.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  255.000,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 15.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 300.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3973 – Elektrická energie – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     1.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši      8.500,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 500,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5154 – Elektrická energie + 10.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3975 – Nájemné – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   3.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  25.500,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši      1.500,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5164 – Nájemné + 30.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 
 
 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3976 – Konzultační, poradenské a právní služby – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013  ve výši       3.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši   25.500,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši       1.500,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 30.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3978 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – supervize, případovky 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši      2.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    17.000,00 Kč) 
(bez UZ           ve výši      1.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb            +       20.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3979 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   30.108,10 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  255.918,85 Kč) 
(bez UZ  ve výši 15.054,05 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb +  301.081,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3980 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   28.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  238.000,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 14.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb +  280.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy  -  98.554,05 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 182 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 

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

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 
 (NZ/UZ 103133063 ve výši       1.043,96 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši      5.916,04 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 6.960,00 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       1.043,96 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši      5.916,04 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 6.960,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 183 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ) na 
florbalové turnaje – „Mistráček 2021/2022“: 

 
 
 
 



 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 - 67.870,00 Kč 
§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                                  +         8.484,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2555 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  
odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   +      8.483,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2536 – Neinvestiční příspěvky PO  
odpovědné místo 201 – MŠ Papírenská 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 8.484,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2537 – Neinvestiční příspěvky PO  
odpovědné místo 203 – MŠ Větrná 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 8.484,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2539 – Neinvestiční příspěvky PO  
odpovědné místo 206 – MŠ Dlouhá 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 8.484,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2540 – Neinvestiční příspěvky PO 
odpovědné místo 207 – MŠ Sedmikráska  
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  +               8.484,00 Kč  
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2543 – Neinvestiční příspěvky PO 
odpovědné místo 211 – MŠ J. Opletala 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  +               8.484,00 Kč  
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2544 – Neinvestiční příspěvky PO 
odpovědné místo 212 – MŠ U Pramene 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  +                8.483,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy  

 
Rozpočtové opatření číslo 184 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádné 
neinvestiční dotace Jihočeskému krajskému volejbalovému svazu na financování oslav 100 let českého volejbalu, zapojením 
nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2872 – Neinvestiční transfery spolkům 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 25.000,00 Kč 
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 25.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 



Rozpočtové opatření číslo 185 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci Školní 

jídelna U Tří lvů na pořízení plynového konvektomatu do školní kuchyně, zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního 
odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6120 – Investiční transfery zřízeným PO 
odpovědné místo 229 – ŠJ U Tří lvů 
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO          +     900.240,00 Kč 
§ 3141 – Školní stravování 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 900.240,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
 
Zveřejněno dne 12. 11. 2021. 


