
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 21 AŽ 28   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 03.02. 2020 Č. USNESENÍ 245/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 21 

Zapojení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na 

financování projektu „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“ na splátku revolvingového úvěru u KB, a. s. (výdaje na 

tuto akci byly předfinancovány z přijatého úvěru): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1071 17968 ve výši 1.048.964,46 Kč) 

  (NZ/UZ 1075 17969 ve výši 17.832.395,84 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor   

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 18.881.360,30 Kč 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8037 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. – KB, a. s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2022 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. 

 - 18.881.360,30 Kč 

Rozpočtové opatření číslo 22 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony 

I) od MŠ E. Pittera ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové dotace 

v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2020:  

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV  (NZ/UZ 1031 33063 ve výši   7.596,00 Kč) 

    (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 43.044,00 Kč)  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 50.640,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

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

 (NZ/UZ 1031 33063 ve výši   7.596,00 Kč) 

    (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 43.044,00 Kč)  

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 50.640,00 Kč  

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 

Rozpočtové opatření číslo 23 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na drobný hmotný 

dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů určených na stroje, přístroje 

a zařízení - mobiliář na pořízení dvou mlžidel pro osvěžení občanů v letním období: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2296 – DHDM – lavičky, herní prvky, mobiliář 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 120.000,00 Kč 

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6539 – Stroje, přístroje a zařízeni - mobiliář 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  + 120.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 24 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení části nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch 

rozpočtu kapitálových výdajů budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště (170.000 Kč) a na stroje, přístroje a zařízení – 

multifunkční hřiště (220.000 Kč) na vybudování hřiště pro psy s agility prvky na sídlišti Máj zapojením zůstatku základního 

běžného účtu k 31.12.2019 v celkové výši 390.000 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 + 390.000,00 Kč 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6049 – Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  + 170.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6379 – Stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 6122 – Stroje přístroje a zařízení + 220.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 

Rozpočtové opatření číslo 25 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol v celkový výši 146.600 Kč ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým 

organizacím ZŠ a ZUŠ Bezdrevská (70.000 Kč) a MŠ Dlouhá (40.000 Kč) na projekt „Děti do bruslí“, ZŠ a MŠ Kubatova 

(10.800 Kč) a MŠ Dlouhá (10.800 Kč) na projekt „Indoor lyžování“ a ZŠ a MŠ L. Kuby (15.000 Kč) na projekt “EDISON“: 

• 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 - 146.600,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2546 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 70.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2539 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 206 – MŠ Dlouhá 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 50.800,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ a MŠ Kubatova 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 10.800,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2552 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 220 – ZŠ a MŠ L. Kuby 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 15.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy, 

 

Rozpočtové opatření číslo 26 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů příspěvkové organizace 

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na pořízení konvektomatu do školní kuchyně do výše 550.000 Kč: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6047 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 550.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 550.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 27 
Zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku 

přestupkového řízení za 2. pololetí roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 

rezervy: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1117 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 86.000,00 Kč 

 



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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 86.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené  

 

Rozpočtové opatření číslo 28 
Na základě žádosti investičního odboru o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů určených na PD na připravované stavby 

pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace a rekonstrukce 

části kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích“ jako podkladu pro podání žádosti o dotaci MMR z programu Podpora 

regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru 

ve výši 2.000.000 Kč: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6614 – PD na připravované stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.000.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 2.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 


