
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 179 AŽ 188   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 31. 10. 2022 Č. USNESENÍ 1499/2022 
 

 

Rozpočtové opatření číslo 179 
Zapojení 4. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 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 (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů      + 420.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 13305)  

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO      + 420.000,00 Kč 

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 180 
Zapojení 4. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů    + 5.739.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím    + 5.739.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 181 
Zapojení 4. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů    + 2.000.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím    + 2.000.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 182 
Zapojení 4. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 8.725.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 8.725.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 183 
Zapojení účelového finančního daru od Nadačního fondu Energetika – pomoc v nouzi určeného na zajištění humanitární 

a sociální pomoci v souvislosti se situací na Ukrajině ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 

nespecifikované rezervy – Ukrajina: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1365 – Přijaté peněžité neinvestiční dary (ZJ 100) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 2321 – Přijaté peněžité neinvestiční dary + 150.000,00 Kč 



§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 150.000,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 184 
Zapojení neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 1.505,85 Kč ke 

zmírnění negativních dopadů zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 na daňové příjmy ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98043) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 1.505,85 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.505,85 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 185 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše neinvestičních příspěvků na provoz u školských 

příspěvkových organizací (ZŠ) úprava jejich rozpočtů roku 2022 (včetně úprav závazných ukazatelů) v celkové výši 

1.487.400 Kč zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru. V rámci jednotlivých úprav rozpočtů 

dochází ke snížení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 147.000 Kč a ke zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 

v celkové výši 1.634.400 Kč: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2545 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 213 – ZŠ Grünwaldova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 250.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2547 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 152.000,00 Kč 

      § 3113 – Základní školy  

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2548 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 216 – ZŠ Máj II 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 147.000,00 Kč 

      § 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2553 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 221 – ZŠ O. Nedbala 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím        +      310.400,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

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

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím +             800.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2558 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 227 – ZŠ Pohůrecká 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 122.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.487.400,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 186 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše neinvestičních příspěvků na provoz u školských 

příspěvkových organizací (MŠ) úprava jejich rozpočtů roku 2022 (včetně úprav závazných ukazatelů) v celkové výši 

1.050.720 Kč zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru. V rámci jednotlivých úprav rozpočtů 

dochází ke zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz v celkové výši 1.189.720 Kč a ke snížení neinvestičních příspěvků na 

provoz v celkové výši 139.000 Kč: 

 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 + 202.820,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2541 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 209 – MŠ Zeyerova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 94.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 157.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2543 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 211 – MŠ Opletala 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 20.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2544 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 212 – MŠ U Pramene 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 25.000,00 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 + 777.900,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2564 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 233 – MŠ Neplachova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 52.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.050.720,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 187 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb 

– EHMK k zajištění nezbytných aktivit pro 1. kvartál 2. kola kandidatury města České Budějovice na EHMK 2028 zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4054 – Nákup ostatních služeb – EHMK  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.990.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.990.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 188 
Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na služby školení a vzdělávání 

k zajištění finančního krytí objednávek na školení zaměstnanců do konce roku 2022 zapojením nespecifikované rezervy 

běžných výdajů finančního odboru: 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2421 – Služby školení a vzdělávání 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 180.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 180.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Zveřejněno dne 7. 11. 2022. 


