
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 37 AŽ 41   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 15.04.2019 č. usnesení 493 a 494/2019 
 
Rozpočtové opatření číslo 37 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ na 

zajištění sociální služby azylové domy na období 2019-2021 ve výši 1.936.763 Kč (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice. Současně navrhujeme snížení 

neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 1.936.763 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru 

na nespecifikované rezervy (výdaje předfinancovány z rozpočtu města): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 1041 13013 ve výši     193.676,30 Kč) 

                                                                                          (NZ/UZ 1045 13013 ve výši   1.646.248,55 Kč) 

                                                                                          (NZ/UZ 1041     106 ve výši     96.838,15 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.936.763,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO – Jeslová a azylová zařízení – Azylové domy  

                                                                                                                      (NZ/UZ 1041 13013 ve výši      193.676,30 Kč) 

                                                                                                                      (NZ/UZ 1045 13013 ve výši    1.646.248,55 Kč) 

                                                                                                                      (NZ/UZ 1041     106 ve výši        96.838,15 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 1.936.763,00 Kč 

paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2570 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.936.763,00 Kč 

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.936.763,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 38 
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče pro rok 2019 navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče: 

• snížení 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 - 40.000,00 Kč 

• snížení 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 - 40.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 

Rozpočtové opatření číslo 39 
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na vznik a realizaci divadelních představení před Otáčivým 

hledištěm v Českém Krumlově v roce 2019 na zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo 

České Budějovice, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 746) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 12.000.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 746) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 12.000.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 



Rozpočtové opatření číslo 40 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Kubatova ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na opravu dešťové kanalizace v objektu tělocvičny 

školy ZŠ a MŠ Kubatova, navrhujeme:  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ a MŠ Kubatova 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 400.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6267 – Základní školy – stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 612 l – Budovy, haly a stavby  + 400.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 
Rozpočtové opatření číslo 41 

Na základě žádosti odboru vnitřních věcí na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na nákup dvou služebních osobních 

vozidel pro potřebu odboru, navrhujeme zapojení rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6001 – Dopravní prostředky – nákup vozidel 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 6123 – Dopravní prostředky + 1.700.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy -          1.700.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


