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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 38 AŽ 46   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Rada města České Budějovice dne 30.04. 2018 č. usnesení 595/2018 
 
Rozpočtové opatření číslo 38 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt 

„MŠ Vrchlického nábřeží - šablony“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ Vrchlického, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   42.592,32 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 241.356,48 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 283.948,80 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3857 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   42.592,32 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 241.356,48 Kč) 

odpovědné místo 230 – MŠ Vrchlického 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 283.948,80 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 39 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „ZŠ Kubatova“ 

(2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kubatova, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši  126.154,56 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši  714.875,84 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 841.030,40 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3289 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  126.154,56 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši  714.875,84 Kč) 

 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 841.030,40 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 40 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Jihočeské divadlo venkovu“ na zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 92) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.500.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 92) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.500.000,00 Kč 

§ 3311 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 41 
Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Cyklostezka Rožnov – Včelná, k. ú. Č. Budějovice 7 – I. etapa“ na splátku dlouhodobého 

úvěru u KB, a. s. (výdaje na tuto akci byly předfinancovány z přijatého úvěru), navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17968 ve výši     154.714,00 Kč) 

 (UZ 1075 17969 ve výši  2.630.137,90 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 2.784.851,90 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 2017-2023 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. - 2.784.851,90 Kč 
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Rozpočtové opatření číslo 42 
Zapojení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na 

financování projektu „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ na splátku dlouhodobého úvěru u KB, a. s. (výdaje na tuto akci 

byly předfinancovány z přijatého úvěru), navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17015 ve výši    48.941,14 Kč) 

          (UZ 1075 17016 ve výši  831.999,41 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 880.940,55 Kč 

 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17968 ve výši    1.288.892,31 Kč) 

                                                                                                           (UZ 1075 17969 ve výši  21.911.169,36 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 23.200.061,67 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 2017-2023 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. - 24.081.002,22 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 43 
Zapojení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na 

financování projektu "Harmonizace prostorových (GIS) dat statutárního města České Budějovice" na zvýšení zůstatku 

základního běžného účtu (výdaje na tuto akci byly předfinancovány z vlastních zdrojů), navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17015 ve výši      5.983,45 Kč) 

 (UZ 1075 17016 ve výši  101.718,65 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 107.702,10 Kč 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 107.702,10 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 44 
Zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku 

přestupkového řízení za 2. pololetí roku 2017 na zvýšení zůstatku základního běžného účtu, navrhujeme: 

 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 + 53.000,00 Kč 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 53.000,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření číslo 45 

Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na mateřské školy - 

stavby ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů zřízených příspěvkových organizací MŠ Větrná a MŠ K. Štěcha na instalaci 

stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro pobyt dětí v předškolních zařízeních, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6265 – Mateřské školy - stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 830.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6116 – Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Větrná 

odpovědné místo 203 – MŠ Větrná 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 280.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6094 – Investiční transfery zřízeným PO – MŠ K. Štěcha 

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 550.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 46 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na základní školy – 

stavby ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů zřízených příspěvkových organizací ŽŠ a MŠ Kubatova, ZŠ a MŠ L. Kuby, 

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka a ŠJ u Tří lvů na instalaci stínících opatření pro zajištění lepší kvality prostředí pro výuku a lepšího 

využití instalované didaktické techniky, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6267 – Základní školy - stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.813.500,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6089 – Investiční transfery zřízeným PO – ZŠ a MŠ Kubatova 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 1.409.500,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6090 – Investiční transfery zřízeným PO – ZŠ a MŠ L. Kuby 

odpovědné místo 220 – ZŠ a MŠ L. Kuby 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 220.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6122 – Investiční transfery zřízeným PO – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

odpovědné místo 236 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 34.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6120 – Investiční transfery zřízeným PO – ŠJ U Tří lvů 

odpovědné místo 229 – ŠJ U tří lvů 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 150.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 


