
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 30 AŽ 32   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 16.03. 2020 Č. USNESENÍ 355/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 30 

Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů 

souvisejících s konáním nových voleb do Zastupitelstva obce Hlincová Hora, vyhlášených na den 14. března 2020, ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na ostatní osobní výdaje – dohody na organizačně technické zajištění dodatečných voleb 

v obci: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98074) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvest. přijaté transf. z všeobecné pokl. správy státního rozpočtu + 10.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 3533 – Ostatní osobní výdaje – dohody – volby do ZO (UZ 98074) 

odpovědné místo 110 - správní odbor  

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 10.000,00 Kč 

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 

 

Rozpočtové opatření číslo 31 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na poskytnutí finančního daru 

do veřejné sbírky na rekonstrukci areálu rodného statku Josefa Mašína v Lošanech zapojením nespecifikované rezervy běžných 

výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6540 – Investiční transfery spolkům 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům + 20.000,00 Kč 

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 20.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 32 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční 

dotace zájmovému sdružení Česká kultura na zajištění organizace akce ART SALON PIANO zapojením nespecifikované 

rezervy běžných výdajů finančního odboru:   

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2114 – Neinvestiční transfery spolkům 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 100.000,00 Kč 

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 100.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


