
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 219 AŽ 235   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 19. 12. 2022 Č. USNESENÍ 1800/2022 
 

 

Rozpočtové opatření číslo 219 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení rozpočtu běžných výdajů – neinvestičních transferů zřízené 

příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká a současně snížení rozpočtu příjmů finančního odboru – neinvestičních přijatých 

transferů od krajů z důvodu nenaplnění cíle dotačního projektu Jihočeského kraje „Expedice Poznáváme Novohradsko v roce 

2022“: 

 snížení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 473) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

      položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů  -   18.000,00 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4114 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 473) 

odpovědné místo 227 – ZŠ Pohůrecká 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO - 18.000,00 Kč  

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta 

 

Rozpočtové opatření číslo 220 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o snížení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 557.910,79 Kč 

alokovaných na platy zaměstnanců a s tím související odvody (179.868,25 Kč), ostatní platy (42.210,24 Kč), ostatní osobní 

výdaje (105.165 Kč) a nákup ostatních služeb (230.667,30 Kč) ve prospěch navýšení rozpočtu běžných výdajů finančního 

odboru na vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů k vrácení části nevyčerpané dotace projektu „Bydlení jako první 

krok k sociálnímu začleňování“ v rámci finančního vypořádání dotace: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3961 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     - 6.354,80 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    - 54.015,80 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí - 60.370,60 Kč 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru  

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3962 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     - 7.878,10 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    - 66.963,85 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí - 74.841,95 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabez. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3963 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     - 4.154,50 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    - 35.313,25 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí - 39.467,75 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3964 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání – Bydlení  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši           - 546,10 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši         - 4.641,85 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí - 5.187,95 Kč 

položka 5038 – Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3965 – Ostatní platy – terénní sociální pracovníci a konzultanti – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   - 4.443,18 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  - 37.767,06 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí - 42.210,24 Kč 

položka 5019 – Ostatní platy  

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím  

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3966 – OOV – vyplácení pracov. smlouvy DDP a DPČ – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   - 11.070,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    - 94.095,00 Kč) 



odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí - 105.165,00 Kč 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje  

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3979 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši  - 24.280,77 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  - 206.386,53 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí - 230.667,30 Kč 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb  

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši    58.727,45 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši     499.183,34 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  + 557.910,79 Kč 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  

§ 6402 – Finanční vypořádání 

 

Rozpočtové opatření číslo 221 
Zapojení 1. záloh neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

Jihočeské divadlo na realizaci projektů „Partnerská škola“ (80.521 Kč) a „Malý Mozart“ (615.768 Kč): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 34033) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 696.289,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 34033) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 696.289,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 222 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o snížení rozpočtu běžných výdajů ostatních platů – refundace – Ukrajina ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy – Ukrajina z důvodu obdržení 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na činnost Ukrajinského komunitního centra NADIJA (výdaje byly předfinancovány 

z rozpočtu města): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4112 – Ostatní platy – refundace – Ukrajina (ZJ 100) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5019 – Ostatní platy - 200.000,00 Kč 

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 200.000,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 223 
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 listopad a prosinec 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 + 68.401,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 68.401,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 224 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace MŠ Jizerská 

na projekt „Indoor lyžování“: 



 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3564 – Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené - 15.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2538 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky PO + 15.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 225 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod rozpočtu běžných výdajů určených na výkon činnosti obce 

s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022 v celkové výši 69.542,60 Kč ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13024) 

akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD 

akce/účel 3759 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – SPOD 

akce/účel 3758 – Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD 

akce/účel 3765 – Léky a zdravotnický materiál – SPOD 

akce/účel 3733 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky – SPOD 

akce/účel 3734 – Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD 

akce/účel 3781 – Ochranné pomůcky – SPOD 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 3.228,00 Kč 

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 615,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený - 34.140,08 Kč 

položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál - 318,72 Kč 

položka 5136 – Knihy a obdobné listinné prostředky - 11.196,00 Kč 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - 20.000,00 Kč 

položka 5132 – Ochranné pomůcky - 44,80 Kč 

      § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13024) 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Pojistné na zák. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru     + 51.813,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.     + 12.849,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění     + 4.663,00 Kč 

položka 5038 – Pojistné na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov.   + 217,60 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 
Rozpočtové opatření číslo 226 

Zapojení investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny 

sociálních služeb na projekt „AUTIS CENTRUM – týdenní stacionář“ ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů 

finančního odboru na rezervy investičních výdajů (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 13501) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 10.901.999,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů + 10.901.999,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 227 

Zapojení 4. zálohy investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava na 

projekt „Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice“ ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu 

(výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1116 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů (NZ/UZ 1055 91628) 

   odpovědné místo 102 – finanční odbor  



položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů + 20.767.809,83 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 -         20.767.809,83 Kč  

 
Rozpočtové opatření číslo 228 

Zapojení 1. zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením 

sociálně znevýhodněných žáků na projekt „NPO – podpora žáků – sociální znevýhodnění – ZŠ a MŠ Nová 5, České 

Budějovice“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nová: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 33093) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 859.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3991 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 33093) 

odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 859.000,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 229 
Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z parkovacích systémů ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb k dofinancování faktury za správu parkovacích systémů za měsíc 

listopad 2022: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1056 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv – parkovací systémy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv     + 232.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2754 – Nákup ostatních služeb – parkovací systémy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb     + 232.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 
Rozpočtové opatření číslo 230 

Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

Sportovní zařízení města České Budějovice z důvodu úspory ve spotřebě energií ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

finančního odboru na nespecifikované rezervy (v rámci úpravy dochází ke snížení závazného ukazatele spotřeba energie): 

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

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 900.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 900.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 231 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o přesun části rozpočtu běžných výdajů z nákupu ostatních služeb 

– terénní úpravy neudržovaných pozemků do rozpočtu kapitálových výdajů na stavby – multifunkční hřiště na výstavbu dvou 

hracích ploch pro pétangue v lesoparku Stromovka v rámci participativního rozpočtu z důvodu správného účetního zatřídění 

investice: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2339 – Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků  

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 498.000,00 Kč 

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6049 – Stavby – multifunkční hřiště 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 6121 – Stavby + 498.000,00 Kč 



§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

  

Rozpočtové opatření číslo 232 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení části rozpočtu běžných výdajů určených pro dotační 

program dle Směrnice č. 1/2021 na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2022 (vratky poskytnutých dotací) ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – sport mládeže  

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 6.510,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3383 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže  

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám          -        20.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 26.510,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 233 
Zapojení 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 – 2022/2023 – prodloužení projektu“ ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Zeyerova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120100514    1.132,27 Kč) 

   (NZ/UZ 120500514    6.416,18 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 7.548,45 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4035 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 120100514     1.132,27 Kč) 

                                                                                      (NZ/UZ 120500514           6.416,18 Kč)   

odpovědné místo 209 – MŠ Zeyerova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 7.548,45 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 234 
Zapojení 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 – 2022/2023 – prodloužení projektu“ ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Sedmikráska: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120100514       211,83 Kč) 

   (NZ/UZ 120500514    1.200,42 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.412,25 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4034 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 120100514       211,83 Kč) 

                                                                                      (NZ/UZ 120500514    1.200,42 Kč) 

odpovědné místo 207 – MŠ Sedmikráska 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.412,25 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 235 
Zapojení 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 – 2022/2023 – prodloužení projektu“ ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kubatova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120100514      814,35 Kč) 

   (NZ/UZ 120500514      4.614,67 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 5.429,02 Kč 

 

 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4041 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 120100514      814,35 Kč) 

                                                                                       (NZ/UZ 120500514         4.614,67 Kč) 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 5.429,02 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Zveřejněno dne 22. 12. 2022. 


