
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 186 AŽ 198   
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 22. 11. 2021 Č. USNESENÍ 1417/2021 
 
Rozpočtové opatření číslo 186 

Zapojení 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 
„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace MŠ Jizerská: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.946,94 Kč) 
   (NZ/UZ 120513014  11.032,64 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 12.979,58 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4033 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   
odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 12.979,58 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 

Rozpočtové opatření číslo 187 
Zapojení 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace MŠ Sedmikráska: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.519,56 Kč) 
   (NZ/UZ 120513014    8.610,84 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 10.130,40 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4034 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   
odpovědné místo 207 – MŠ Sedmikráska 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 10.130,40 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 

Rozpočtové opatření číslo 188 
Zapojení 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace MŠ Zeyerova: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.139,67 Kč) 
   (NZ/UZ 120513014    6.458,13 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 7.597,80 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4035 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   
odpovědné místo 209 – MŠ Zeyerova 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 7.597,80 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 

Rozpočtové opatření číslo 189 
Zapojení 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kubatova: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.266,30 Kč) 
   (NZ/UZ 120513014    7.175,70 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 8.442,00 Kč 
 
 
 
 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4041 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   
odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 8.442,00 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 

Rozpočtové opatření číslo 190 
Zapojení 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ E. Destinové: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.218,81 Kč) 
   (NZ/UZ 120513014    6.906,61 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 8.125,42 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4039 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   
odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 8.125,42 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 

Rozpočtové opatření číslo 191 
Zapojení 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    4.732,80 Kč) 
   (NZ/UZ 120513014  26.819,18 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 31.551,98 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4040 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   
odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 31.551,98 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 
Rozpočtové opatření číslo 192 

Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 
(Šablony II) od MŠ J. Opletala 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        1.018,95 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši        5.774,05 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 6.793,00 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       1.018,95 Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši       5.774,05 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 6.793,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 193 

Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2021 na navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru památkové péče k poskytnutí 
neinvestičních transferů: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34054) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 540.000,00 Kč 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 34054) 
akce/účel 4029 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám – regenerace MPR  
akce/účel 3572 – Opravy a udržování – opravy pro zabezpečení kulturní památky – regenerace MPR  
akce/účel 4030 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – regenerace MPR  
akce/účel 2680 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  
odpovědné místo 121 – odbor památkové péče 
položka 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám + 100.000,00 Kč 
položka 5171 – Opravy a udržování + 352.000,00 Kč 
položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám + 50.000,00 Kč 
položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  + 38.000,00 Kč 
§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 
 

Rozpočtové opatření číslo 194 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na budovy, haly 

a stavby – hřiště (434.810 Kč) a rozpočtu běžných výdajů určených na opravy a udržování – hřiště (68.000 Kč) ve prospěch 
zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na stroje, přístroje a zařízení – vybavení hřišť k realizaci akce participativního rozpočtu 
„Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm“ z důvodu správného zařazení herních prvků dle platných účetních 
metod a rozpočtové skladby: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6477 – Budovy, haly a stavby - hřiště 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby            -     434.810,00 Kč 
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2133 – Opravy a udržování - hřiště 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 5171 – Opravy a udržování            -       68.000,00 Kč 
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6503 – Stroje, přístroje a zařízení - vybavení hřišť 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení            +     502.810,00 Kč 
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 
 

Rozpočtové opatření číslo 195 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty rozšiřující 

služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizace MŠ Jizerská na financování 
projektu „Indoor lyžování“: 
 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  - 9.000,00 Kč 
§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2538 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  
odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 9.000,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 
 

Rozpočtové opatření číslo 196 
Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

Sportovní zařízení města České Budějovice z důvodu úpravy rozpočtu roku 2021 v důsledku propadu tržeb v souvislosti 
s epidemiologickou situací a vládními nařízeními, zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního odboru (v rámci úpravy 
dochází ke snížení závazného ukazatele spotřeba energie): 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3483 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.000.000,00 Kč 
§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 6901 – Nespecifikované rezervy - 1.000.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 



Rozpočtové opatření číslo 197 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb 

– EHMK na pokrytí dalších dílčích položek rozpočtu kandidatury EHMK týkajících se projektů „Tvorba vizuální identity 
kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028“ a „Externí expert – příprava marketingové strategie 
pro kandidaturu města 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 + 407.150,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 407.150,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 198 
Na základě žádosti odboru sociálních věcí o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Domov 

pro seniory Hvízdal ve výši 960.000 Kč z důvodu úspory v položce spotřeba energie a vyšších tržeb od zdravotních pojišťoven 
k poskytnutí investičního transferu na pořízení 6 ks transportních vozíků na rozvoz stravy (600.000 Kč) a 4 ks pojízdných 
sprchových lehátek (359.604 Kč); v rámci úpravy dochází ke změně závazného ukazatele spotřeba energie: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2571 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  
odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -              960.000,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6037 – Investiční transfery zřízeným PO  
odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal 
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 960.000,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 

 
 
Zveřejněno dne 26. 11. 2021. 


