
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 192 AŽ 194   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 14. 11. 2022 Č. USNESENÍ 1593/2022 

A Č. USNESENÍ 1576/2022 
 

 

Rozpočtové opatření číslo 192 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na rok 2022 na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru památkové péče k poskytnutí 

neinvestičních transferů (138.000 Kč) a na obnovu kulturní památky (262.000 Kč): 

 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 + 400.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 34054) 

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 5171 – Opravy a udržování + 262.000,00 Kč 

položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám + 98.000,00 Kč 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  + 40.000,00 Kč 

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 

 

Rozpočtové opatření číslo 193 
Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů na poštovní služby k dofinancování 

nákladů na poštovné hrazené pomocí kreditovacích strojů a na poštovné za distribuci složenek za komunální odpad (navýšení 

ceny) zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2224 – Poštovní služby 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5161 – Poštovní služby + 800.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní zprávy 

 snížení 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 194 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestičního 

transferu spolku Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, z. s. na kofinancování projektu “Podpora biografu Kotva v roce 

2022“ zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4137 – Neinvestiční transfery spolkům – Biograf Kotva 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií +     480.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 480.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

Zveřejněno dne 23. 11. 2022. 


