
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 25 AŽ 31 A 33 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 08.03. 2021 

 Č. USNESENÍ 239/2021: 

 
Rozpočtové opatření číslo 25 

Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Vybudování technických a přírodovědných učeben ZŠ Bezdrevská, České Budějovice“ 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 1.650.000,00 Kč) 

  (NZ/UZ 1075 17969 ve výši 28.050.000,00 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor   

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 29.700.000,00 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.  - 29.700.000,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 26 
Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Zřízení bezbariérového přístupu podchodu u hřbitova sv. Otýlie, České Budějovice“ ve 

prospěch rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů (výdaje byly předfinancovány 

z rozpočtu města): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1071 17968 ve výši 352.941,20 Kč) 

  (NZ/UZ 1075 17969 ve výši  6.000.000,40 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 6.352.941,60 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 6.352.941,60 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 27 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2021 

poskytnutého Úřadem práce České republiky na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na výkon 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 + 1.024.000,00 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 + 1.024.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

 

Rozpočtové opatření číslo 28 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ze zůstatku 

základního běžného účtu k 31.12.2020 ve výši 480.053 Kč a současně zapojení příjmů roku 2021 ze zaslaných vratek 

nevyčerpaných dotací ve výši 30.000 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery spolkům – dotace dle 

Směrnice č. 5/2020 na podporu cestovního ruchu v roce 2021 v celkové výši 510.053 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 + 480.053,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1164 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 30.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené  



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3048 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – cestovní ruch 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 510.053,00 Kč 

§ 2143 – Cestovní ruch 

 

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 2020 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 + 84.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 84.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 30 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů zřízené příspěvkové 

organizaci ZŠ Máj I na pořízení konvektomatu do školní kuchyně zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6118 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 544.500,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 544.500,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 31 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice o navýšení 

neinvestičního příspěvku na provoz na platy a s tím související odvody, FKSP a úrazové pojištění z důvodu navýšení platových 

tarifů od 1.1.2021 dle NV č. 603/2020 u zdravotnických zaměstnanců a pracovníků v sociálních službách zapojením zůstatku 

základního běžného účtu k 31.12.2020 v celkové výši 1.940.000 Kč (v rámci úpravy dochází ke zvýšení závazného ukazatele 

mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost): 

• 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 + 1.940.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2572 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.940.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 33 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na činnost koordinátora projektu Evropské hlavní město kultury v roce 2028 ze zůstatku základního 

běžného účtu k 31.12.2020: 

• 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 + 2.000.000,00 Kč 

• 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 + 2.000.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 


