
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 1 AŽ 6   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 20.01. 2019 Č. USNESENÍ 50/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 1 

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na odměny příkazníkům dle uzavřené smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru Galerie 

současného umění a architektury v Domě umění v roce 2020 a pro vyplacení odměn za prosinec 2019 ze zůstatku základního 

běžného účtu k 31.12.2019: 

• 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 + 782.000,00 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 + 782.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 2 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na úhradu faktury na zajištění výkonu zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním 

dialogem na rekonstrukci a revitalizaci Kulturního domu Slavie (907.500 Kč) a pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele 

dokumentu Strategie Smart City na projekt „Efektivní veřejná správa – Chytrá řešení ve městě Č. Budějovice“ z Operačního 

programu Zaměstnanost (970.000 Kč) ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019: 

• 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 + 1.877.500,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3821 – Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 907.500,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3905 – Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 970.000,00 Kč 

§ 3636 – Územní rozvoj 

 

Rozpočtové opatření číslo 3 
Na základě požadavku společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 v celkové 

výši 1.990.000 Kč ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu 

(820.000 Kč), K. Weise 16 (100.000 Kč), Náměstí Př. Otakara II. 38, Dům umění (80.000 Kč), Nerudova 2a, Domov pro 

seniory (55.000 Kč), KD Vltava (100.000 Kč), Plzeňská 44, Autis Centrum (515.000 Kč), stroje, přístroje a zařízení - 

zabezpečení bytových domů (120.000 Kč), WC Stromovka, stánek s občerstvením (60.000 Kč), Lidická 2110, kino Kotva 

(140.000 Kč)  k zajištění finančního krytí a včasné úhrady zakázek v režimu přenesené daňové povinnosti přecházející z roku 

2019 ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019: 

• 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 + 1.990.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6103 – Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu (820.000 Kč) 

akce/účel 6197 – Budovy, haly a stavby – K. Weise 16 (100.000 Kč) 

akce/účel 6242 – Budovy, haly a stavby – Náměstí Př. Otakara II. 38, Dům umění (80.000 Kč) 

akce/účel 6282 – Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, Dům pro seniory (55.000 Kč) 

akce/účel 6460 – Budovy, haly a stavby – KD Vltava (100.000 Kč) 

akce/účel 6473 – Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44, Autis Centrum (515.000 Kč) 

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

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.670.000,00 Kč  



§ 3612 - Bytové hospodářství  

§ 3612 - Bytové hospodářství 

§ 3613 - Nebytové hospodářství 

§ 3613 - Nebytové hospodářství  

§ 3613 - Nebytové hospodářství  

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6508 – Stroje, přístroje a zařízení – zabezpečení bytových domů (120.000 Kč) 

akce/účel 6502 – Stroje, přístroje a zařízení – WC Stromovka, stánek s občerstvením (60.000 Kč) 

akce/účel 6517 – Stroje, přístroje a zařízení – Lidická 2110, kino Kotva (140.000 Kč) 

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

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 320.000,00 Kč  

§ 3612 - Bytové hospodářství  

§ 3613 - Nebytové hospodářství  

§ 3613 - Nebytové hospodářství  

 

Rozpočtové opatření číslo 4 
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu 

kapitálových výdajů pro včasné zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace úprav otáčivého hlediště 

v Českém Krumlově (1.500.000 Kč) a na úhradu za výkon autorského dozoru a za technický dozor stavby akce vybudování 

technických a přírodovědných učeben – ZŠ Bezdrevská (260.000 Kč): 

• 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 + 1.760.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6273 – Jihočeské divadlo -  stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby +  1.500.000,00 Kč 

paragraf 3311 – Divadelní činnost 
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 7022 – Technické a přírodovědné učebny ZŠ Bezdrevská 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby +  260.000,00 Kč 

paragraf 3113 – Základní školy 

Rozpočtové opatření číslo 5 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí mimořádné investiční 

dotace pro Autis Centrum, o. p. s. České Budějovice na dofinancování speciální houpací konstrukce pro dospělé klienty 

s autismem zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6536 – Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 6321 – Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem + 40.000,00 Kč 

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 40.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 6 
Na základě požadavku společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na rekonstrukci 

prostor v objektu Domu umění (1.870.000 Kč) a na vybudování vstupu pro pěší do dvora areálu u objektu Žižkových kasáren 

(120.000 Kč) zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6242 – Budovy, haly a stavby – Náměstí Př. Otakara II. 38, Dům umění 

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

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.870.000,00 Kč 

§ 3613 - Nebytové hospodářství  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6537 – Budovy, haly a stavby – Žižkovo kasárny 

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

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 120.000,00 Kč 

§ 3613 - Nebytové hospodářství 

  



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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.990.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 

 


