
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 22 A 23   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 31. 1. 2022 Č. USNESENÍ 159/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 22 

Na základě požadavku odboru kancelář primátora o přesun rozpočtu kapitálových výdajů z ostatního nákupu DNM – web 

EHMK 2028 (91.000 Kč) a současně rozpočtu běžných výdajů z nákupu ostatních služeb – EHMK 2028 (302.500 Kč) ve 

prospěch rozpočtu kapitálových výdajů odboru kultury a cestovního ruchu na ostatní nákup DNM – web EHMK 2028 na 

zajištění tvorby specializovaného responzivního webu a současně ve prospěch běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 

EHMK na zajištění výroby a vysílání televizního pořadu Kultura 2028 v Jihočeské televizi: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6564 – Ostatní nákup DNM – web EHMK 2028 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 6119 – Ostatní nákup DNM               -       91.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6564 – Ostatní nákup DNM – web EHMK 2028 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 6119 – Ostatní nákup DNM               +       91.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4072 – Nákup ostatních služeb – EHMK 2028 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb   - 302.500,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4054 – Nákup ostatních služeb – EHMK  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 302.500,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 23 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí pro finanční krytí mimořádného provozu 

ledového kluziště a souvisejících atrakcí ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2021: 

 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 + 968.000,00 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 

 

 

Zveřejněno dne 1. 2. 2022. 


