
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 17 AŽ 21   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 25.02. 2019 Č. USNESENÍ 271/2019 

 
Rozpočtové opatření číslo 17 

Na základě schváleného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2019 

(v souladu se schváleným zákonem číslo 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019):  

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1088 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu +     298.800,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy +     298.800,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 18 
Na základě požadavku společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 

k zajištění finančního krytí vypsání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu 

2. pavilonu etapy I v objektu Plzeňská 44 - auticentrum ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018: 

• 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        +              200.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6473 – Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 - auticentrum 

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

položka 6121 – Budovy, haly a stavby                                                                                                 +            200.000,00 Kč  

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence  

 

Rozpočtové opatření číslo 19 
Zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku 

přestupkového řízení za 2. pololetí roku 2018 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 

rezervy: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1117 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 110.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 110.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 20 
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení finančních prostředků z revolvingového úvěru od Komerční banky, 

a. s. na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na dofinancování dotační akce „Chodník s místy pro přecházení A. Trägera 

a R. Bosche“ z důvodu rozšíření prací o odvodnění komunikace a tím vyvolanou překládku plynovodu: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7021 – Chodník s místy pro přecházení – ul A. Trägera a R. Bosche 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.000.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í 
akce/účel 8036 – Dlouh. přijaté půjčené prostř. - KB a.s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí 2017-2022 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                                     +         2.000.000,00 Kč 

 



Rozpočtové opatření číslo 21 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 

J. Š. Baara na jízdné pro pěvecký sbor Carmína, který bude reprezentovat České Budějovice a celou ČR na pěvecké soutěži 

v Jekatěrinburgu zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 500.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2555 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Č. Budějovice 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  + 500.000,00 Kč 

§ 3113 - Základní školy 

 


