
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 1 AŽ 6   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 14.01. 2019 Č. USNESENÍ 25/2019 

 

 
Rozpočtové opatření číslo 1 

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 na odměny 

příkazníkům pro p. Škodu na zajištění provozu výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění 

a p. Kosovou na zajištění provozování výtvarných ateliérů v Galerii v roce 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup 

ostatních služeb – galerie v Domě umění zapojením zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018, navrhujeme: 

• 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 +             650.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb +             650.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

 
Rozpočtové opatření číslo 2 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace pro HC LVI 2009, z. s. na akci „Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara 

o pohár města České Budějovice“ zapojením zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018, navrhujeme: 

• 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                            + 20.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže  

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům +       20.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

 

 

Rozpočtové opatření číslo 3 
Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 ve prospěch rozpočtu 

běžných výdajů na úhradu za provoz útulku pro zvířata za 3. čtvrtletí roku 2018 zapojením zůstatku základního běžného účtu 

k 31.12.2018, navrhujeme: 

• 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                            +             368.445,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2231 – Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb +     368.445,00 Kč 

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 

 

 

Rozpočtové opatření číslo 4 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na dotační akci „Identifikace potenciálu města České Budějovice v oblasti Smart Cities" zapojením 

zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018, navrhujeme: 

• 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                            +             496.100,00 Kč 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3905 – Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities  (UZ 461 ve výši        297.660,00 Kč) 

                                                                                                                       (bez UZ  ve výši       198.440,00 Kč) 

odpovědné místo 122 - odbor rozvoje a veřejných zakázek 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby +            496.100,00 Kč 

§ 3636 – Územní rozvoj 

 

 

Rozpočtové opatření číslo 5 
Na základě žádosti majetkového odboru o úpravu rozpočtu roku 2019, a to navýšení nedaňových příjmů – příjmů 

z pronájmu nebytových prostor a navýšení běžných výdajů – nájemné ve výši 306.460 Kč (z důvodu uzavření podnájemní 

a nájemní smlouvy prostor lékárny na sídlišti Máj), navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1053 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - NP 

odpovědné místo 114 – Majetkový odbor 

položka 2132 -  Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                                     +              306.460,00 Kč  

§ 3613 – Nebytové hospodářství 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2284 - Nájemné 

odpovědné místo 114 – Majetkový odbor 

položka 5164 - Nájemné +      306.460,00Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 6 
Na základě požadavku odboru kanceláře primátora na navýšení rozpočtu běžných výdajů na dofinancováním zvýšeného 

členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2406 – Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené + 120.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 120.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


