
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 195 AŽ 201   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 28. 11. 2022 Č. USNESENÍ 1637/2022  
 

 

Rozpočtové opatření číslo 195 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – předepsané vratky dotace z Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 

2021/2022 od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů 

finančního odboru k vrácení účelové dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1352 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 34.367,55 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4063 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 

 (NZ/UZ 120113014 ve výši    5.155,13 Kč) 

    (NZ/UZ 120513014 ve výši  29.212,42 Kč)  

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5366 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi + 34.367,55 Kč  

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 196 
Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů 

v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta České republiky v roce 2023, ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

na ostatní osobní výdaje, nákup materiálu jinde nezařazený a poštovní služby: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98008) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 861.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98008) 
akce/účel 3431 – Ostatní osobní výdaje – dohody – volba prezidenta ČR 

akce/účel 3436 – Nákup materiálu jinde nezařazený – volba prezidenta ČR 

akce/účel 3437 – Poštovní služby – volba prezidenta ČR 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 60.000,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 50.000,00 Kč 

položka 5161 – Poštovní služby + 751.000,00 Kč 

odpovědné místo 110 – správní odbor   

      § 6118 – Volba prezidenta republiky 

 

Rozpočtové opatření číslo 197 
Na základě požadavku Městské policie o zapojení nedaňových příjmů odboru správy veřejných statků z přijatého 

pojistného plnění za škodu způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů Městské policie na opravy a udržování 

– služebních vozidel k opravě poškozených vozidel Škoda Yeti a Škoda Karoq: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1091 – Příjem z pojistných plnění 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2322 – Příjem z pojistných plnění     + 250.854,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2032 – Opravy a udržování – služebních vozidel 

odpovědné místo 100 – Městská policie  

položka 5171 – Opravy a udržování     + 250.854,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

Rozpočtové opatření číslo 198 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ Máj I na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc září a říjen 2022 zapojením nespecifikované rezervy – 

Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4116 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Ukrajina (ZJ 100) 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 39.347,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 



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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 39.347,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 199 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ Máj II na úhradu mezd a s tím souvisejících odvodů pracovníků socializačních adaptačních tříd za měsíc září 

a říjen 2022 zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných výdajích (v rámci úpravy 

dochází ke změně závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4117 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Ukrajina (ZJ 100) 

odpovědné místo 216 – ZŠ Máj II 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 166.948,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 166.948,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 200 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem – Ukrajina k poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, 

církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na dofinancování nákladů adaptačních skupin zapojením 

nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4138 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Ukrajina (ZJ 100)  

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským + 316.453,18 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 316.453,18 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 201 
Na základě žádosti odboru sociálních věcí o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Domov 

pro seniory Hvízdal z důvodu úspory v energiích k poskytnutí investičního transferu na pořízení investic v celkové výši 

980.000 Kč – podlahové mycí stroje, kráječ chleba a knedlíků, váha pro imobilní klienty, sprchovací lůžka, polohovací postele 

vč. matrace, sentable (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 -  980.000,00 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 +      980.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Zveřejněno dne 9. 12. 2022. 


