
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 202 AŽ 217   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 5. 12. 2022 Č. USNESENÍ 1749/2022 
 

 

Rozpočtové opatření číslo 202 
Na základě požadavku Městské policie o vrácení nevyčerpané dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality na 

projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality – 2022“ snížení rozpočtu běžných výdajů Městské policie 

a současně snížení rozpočtu příjmů – přijatých transferů finančního odboru: 

 snížení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 14032) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

      položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu -   25.800,00 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání (UZ 14032) 

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 25.800,00 Kč  

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

Rozpočtové opatření číslo 203 
Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci 

projektu „Sedmikráska OP JAK I.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Sedmikráska: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

  (NZ/UZ 143133092   202.195,18 Kč) 

    (NZ/UZ 143533092   666.900,82 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 869.096,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3824 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 

  (NZ/UZ 143133092   202.195,18 Kč) 

    (NZ/UZ 143533092   666.900,82 Kč) 

odpovědné místo 207 – MŠ Sedmikráska 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 869.096,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 204 
Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci 

projektu „ZŠ MATICE_JAK I“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Matice školské: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

  (NZ/UZ 143133092      828.891,23 Kč) 

    (NZ/UZ 143533092   2.733.933,77 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 3.562.825,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3206 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 

  (NZ/UZ 143133092      828.891,23 Kč) 

    (NZ/UZ 143533092   2.733.933,77 Kč) 

odpovědné místo 219 – ZŠ Matice školské 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 3.562.825,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 205 
Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci 

projektu „MŠ U Pramene_JAK I“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ U Pramene: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

  (NZ/UZ 143133092      149.834,04 Kč) 

    (NZ/UZ 143533092      494.197,96 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 644.032,00 Kč 

 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3848 – Neinvestiční transfery zřízeným PO 



   (NZ/UZ 143133092      149.834,04 Kč) 

     (NZ/UZ 143533092      494.197,96 Kč) 

odpovědné místo 212 – MŠ U Pramene 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 644.032,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 206 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace Jeslová a azylová zařízení z důvodu zvýšených nákladů na spotřebu energií a mimořádných výdajů na stěhování 

Jeslí K. Štěcha zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází 

k navýšení závazného ukazatele spotřeba energie): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2570 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 488.000,00 Kč 

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 488.000,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 207 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ Máj II ve výši 367.969 Kč z důvodu úspory v opravách ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního 

odboru na nespecifikované rezervy a současně o zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace 

ZŠ Máj II v celkové výši 36.218 Kč na úhradu mezd a s tím souvisejících odvodů pracovníků socializačních adaptačních tříd 

za měsíc listopad a prosinec 2022 zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných 

výdajích (v rámci úpravy rozpočtu dochází ke změně závazných ukazatelů opravy a udržování, mzdy a náhrady za dočasnou 

pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a čerpání fondů – použití fondu investic): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2548 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

odpovědné místo 216 – ZŠ Máj II 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO             -     367.969,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 216 – ZŠ Máj II 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 36.218,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 367.969,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 36.218,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 208 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení investičních transferů zřízených příspěvkových organizací 

(ZŠ a MŠ) v celkové výši 1.033.233,10 Kč z důvodu úspor ve výběrových řízeních a zahrnutí investice (multifunkční pánev) 

do veřejné zakázky u investičního odboru ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy 

investičních výdajů: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6118 – Investiční transfery zřízeným PO 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO          -       12.273,65 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6119 – Investiční transfery zřízeným PO 

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO          -     998.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 



akce/účel 6094 – Investiční transfery zřízeným PO 

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO          -       22.959,45 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy investičních výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů                                                                                     + 1.033.233,10 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 209 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o snížení investičního transferu zřízené příspěvkové organizace 

Sportovní zařízení města České Budějovice ve výši 6.014 Kč z důvodu úspory ve výběrovém řízení ve prospěch zvýšení 

rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy investičních výdajů a současně snížení neinvestičního příspěvku 

na provoz zřízené příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice ve výši 1.200.000 Kč z důvodu úspory 

v opravách ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (v rámci úpravy 

rozpočtu dochází ke snížení závazného ukazatele opravy a udržování): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6404 – Investiční transfery zřízeným PO 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO - 6.014,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3483 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 1.200.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy investičních výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů                                                                                     + 6.014,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.200.000,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 210 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace MŠ Zeyerova ve výši 230.000 Kč z důvodu úspory ve spotřebě energií a v opravách ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (v rámci úpravy rozpočtu dochází ke snížení závazných 

ukazatelů spotřeba energie a opravy a udržování): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2541 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

odpovědné místo 209 – MŠ Zeyerova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 230.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 230.000,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 211 
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 dofinancování opravy poškozeného vozidla Škoda Kamiq Ambition: 

 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     + 163.039,00 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     + 163.039,00 Kč 



§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

Rozpočtové opatření číslo 212 
Na základě požadavku odboru vnitřních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na elektrickou energii k úhradě nákladů 

na spotřebovanou elektrickou energii za měsíc listopad při pořádání Adventních trhů zapojením nespecifikované rezervy 

běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2222 – Elektrická energie 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5154 – Elektrická energie + 127.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní zprávy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 127.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 213 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb 

k dofinancování nákladů na likvidaci černých skládek zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2324 – Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.000.000,00 Kč 

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 214 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování – Letní 

kino a kino Kotva pro dofinancování oprav v kině Kotva zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2360 – Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování + 230.000,00 Kč 

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 230.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 215 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o snížení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace 

Domov pro seniory Máj ve výši 2.000.000 Kč z důvodu úspory ve spotřebě energií a vyšších tržeb ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy ve výši 1.620.000 Kč a rozpočtu kapitálových výdajů zřízené 

příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj ve výši 380.000 Kč k poskytnutí investičního transferu na pořízení investic – 

myčka na podložní mísy a pojízdné sprchovací lůžko (v rámci úpravy rozpočtu dochází ke snížení závazného ukazatele 

spotřeba energie): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2573 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 2.000.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.620.000,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6165 – Investiční transfery zřízeným PO  

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO +      380.000,00 Kč 



§ 4357 – Domovy pro seniory se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 

 

Rozpočtové opatření číslo 216 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace ŠJ U Tří lvů z důvodu zvyšování cen potravin, materiálu, služeb a nižších tržeb zapojením nespecifikované rezervy 

běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2560 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

odpovědné místo 229 – ŠJ U Tří lvů 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 500.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 500.000,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 217 
Zapojení 2. zálohy na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR, konaných ve 

dnech 23. a 24. 9. 2022, na základě předběžného vyúčtování ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru 

na nespecifikované rezervy (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98187) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 553.858,95 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 553.858,95 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

Zveřejněno dne 9. 12. 2022. 


