
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 1 AŽ 6   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2023 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 9. 1. 2023 Č. USNESENÍ 15/2023 
 
Rozpočtové opatření číslo 1 

Na základě žádosti odboru kancelář primátora o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022 určených na pomoc 

Ukrajině ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nájemné – Ukrajina (53.647,60 Kč) k úhradě režijních nákladů 

výstavních konstrukcí provizorního ubytování na období leden až červen 2023 a současně na nákup ostatních služeb – Ukrajina 

(72.600 Kč) na úhradu dopravní obslužnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině za měsíc prosinec 2022 a leden 

2023 ze zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2022: 

 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 + 126.247,60 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 4106 – Nájemné – Ukrajina (ZJ 100) 
odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora   

položka 5164 – Nájemné + 53.647,60 Kč  

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 4081 – Nákup ostatních služeb – Ukrajina (ZJ 100) 
odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora   

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 72.600,00 Kč  

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 
Rozpočtové opatření číslo 2 

Na základě žádosti odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí (968.000 Kč) k úhradě doplatku ve výši 40 % 

za zajištění realizace Adventních trhů 2022 a současně na nájemné – kultura (798.600 Kč) k úhradě doplatku ve výši 40 % za 

instalaci ledového kluziště ze zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2022: 

 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 + 1.766.600,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3816 – Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 968.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2078 – Nájemné - kultura  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5164 – Nájemné + 798.600,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 
Rozpočtové opatření číslo 3 

Na základě žádosti sociálního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022 ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů na dary fyzickým osobám (500.000 Kč) a nákup ostatních služeb (50.000 Kč) pro vyplacení příspěvků 

podaných žádostí o podporu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje pod názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 

ze zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2022: 

 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 + 550.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4122 – Dary fyzickým osobám (UZ 481) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5492 – Dary fyzickým osobám + 500.000,00 Kč 

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4122 – Nákup ostatních služeb (UZ 481) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 



položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 50.000,00 Kč 

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 

 

Rozpočtové opatření číslo 4 
Na základě žádosti správního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022 ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů určených na předfinancování volby prezidenta České republiky v roce 2023 ze zůstatku základního běžného 

účtu k 31. 12. 2022: 

 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 + 2.000.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98008) 
akce/účel, položka – dle rozpisu 

odpovědné místo 110 – správní odbor +         2.000.000,00 Kč 

§ 6118 – Volba prezidenta republiky 

 

Rozpočtové opatření číslo 5 
Na základě žádosti finančního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022 určených na pomoc Ukrajina ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nespecifikované rezervy Ukrajina pro rok 2023 ke krytí výdajů souvisejících 

s pomocí ukrajinským uprchlíkům ze zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2022: 

 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 + 1.395.350,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy            +   1.395.350,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 6 
Na základě žádosti investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na zajištění financování 

realizace Dopravního informačního a řídícího centra do rozpočtu běžných výdajů na služby, školení a vzdělávání za zaškolení 

obsluhy pro práci s novými zařízeními a programy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 7003 – Rekonstrukce systému řízení křižovatek 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby              -      200.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4144 – Služby školení a vzdělávání  (NZ/UZ 105591628 ve výši       168.000,00 Kč) 

 (NZ/UZ 105191628 ve výši         32.000,00 Kč) 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání            +      200.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 

Zveřejněno dne 16. 1. 2023. 


