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Ing. Vacíková D. 1 19.3.2019 
 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 22 A 25   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 11.03.2019 č. usnesení 313 a 314/2019 
 
Rozpočtové opatření číslo 22 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

ZŠ Dukelská na plat a s tím související odvody i tvorba FKSP pro novou pracovní pozici vrátného pro odloučené pracoviště 

ZŠ Nové Hodějovice pro 1. polovinu roku 2019 navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost). 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2557 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 54.833,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 54.833,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 25 
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení finančních prostředků z revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s. 

na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na dofinancování dotační akce „Technické a přírodovědné učebny – ZŠ Bezdrevská“ 

z důvodu aktualizace rozpočtu akce na cenovou úroveň 2019 před vypsáním veřejné zakázky, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7022 – Technické a přírodovědně učebny – ZŠ Bezdrevská 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.900.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í 
akce/účel 8036 – Dlouh. přijaté půjčené prostř. - KB a.s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí 2017-2022 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                                     +         1.900.000,00 Kč 

 

 


