
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 24 AŽ 33   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 21. 2. 2022 Č. USNESENÍ 214/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 24 

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 Dlouhá 

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 - 21.600,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2539 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

odpovědné místo 206 – MŠ Dlouhá 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky PO + 21.600,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 
Rozpočtové opatření číslo 25 

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 zřízeným příspěvkovým organizacím 

(ZŠ a MŠ) na vzdělávací projekt „Děti do bruslí“: 

 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 - 165.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 33.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2546 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 77.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2554 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 33.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2562 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 22.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 26 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace MŠ E. Pittera na havarijní opravu odpadních rour u dětských WC ve sklepní části budovy, zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele 

opravy a udržování): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2566 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 235 – MŠ E. Pittera 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 39.761,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 39.761,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 



Rozpočtové opatření číslo 27 
Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice“ ve prospěch 

rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy investičních výdajů (výdaje byly předfinancovány z přijatého 

úvěru): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1071 17968 ve výši 196.329,55 Kč) 

  (NZ/UZ 1075 17969 ve výši  3.337.602,35 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 3.533.931,90 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů + 3.533.931,90 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 28 

Na základě požadavku společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve prospěch 

rozpočtu kapitálových výdajů k zajištění finančního krytí zakázek přecházejících z roku 2021: Stavby – K. Weise 16 

(250.000 Kč), Nerudova 2a, DPS (30.000 Kč), KD Vltava (400.000 Kč), Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení, střecha 

(496.000 Kč), stavební úpravy dvorů vnitrobloků (61.000 Kč) a Lannova 17 (260.000 Kč) ze zůstatku základního běžného účtu 

k 31.12.2021 v celkové výši 1.497.000 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 + 1.497.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6197 – Stavby – K. Weise 16 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby + 250.000,00 Kč  

§ 3612 – Bytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6282 – Stavby – Nerudova 2a, DPS 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +       30.000,00 Kč  

§ 3613 – Nebytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6460 – Stavby – KD Vltava 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +      400.000,00 Kč  

§ 3613 – Nebytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6518 – Stavby – Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení, střecha 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +      496.000,00 Kč  

§ 3612 – Bytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6547 – Stavby – stavební úpravy dvorů vnitrobloků 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +      61.000,00 Kč  

§ 3612 – Bytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6511 – Stavby – Lannova 17 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +      260.000,00 Kč  

§ 3613 – Nebytové hospodářství  

 
Rozpočtové opatření číslo 29 

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

přestupkového řízení za 2. pololetí roku 2021 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 + 133.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  



akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 133.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 30 

Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci ZŠ 

Nerudova na pořízení elektrické multifunkční pánve včetně příslušenství do školní kuchyně, zapojením rezervy investičních 

výdajů finančního odboru: 

 zvýšení 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 6102 – Rezervy investičních výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 998.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 
Rozpočtové opatření číslo 31 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2022 

poskytnutého na základě Rozhodnutí Úřadu práce ČR ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské 

péče: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13010) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu +  1.188.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (UZ 13010) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb +        1.188.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

 

Rozpočtové opatření číslo 32 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování – Haklovský Nový rybník  na úhradu závěrečné faktury za opravu a na uvolnění 

pozastávky pro předání dokončeného díla, 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 + 303.988,38 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4051 – Opravy a udržování – Haklovský Nový rybník 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5171 – Opravy a udržování + 303.988,38 Kč 

§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině 

 
Rozpočtové opatření číslo 33 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace MŠ Papírenská na havarijní opravu výměníkové stanice, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2536 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 201 – MŠ Papírenská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 65.443,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 65.443,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Zveřejněno dne 25. 2. 2022. 


