
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 42 AŽ 44   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 29.04.2019 č. usnesení 570/2019 
 
Rozpočtové opatření číslo 42 

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

výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo: 

• 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 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 43 
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče pro rok 2019 snížením 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 - 32.000,00 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 - 32.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 

Rozpočtové opatření číslo 44 
Na základě požadavku investičního odboru na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na rekonstrukci vstupního objektu na 

hřbitově sv. Otýlie (zajištění poškozené statiky a vnitřní úpravy objektu, rekonstrukce kotelny a kanalizace) zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6888 – Stavební úpravy objektů na hřbitově sv. Otýlie 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.900.000,00 Kč 

§ 3632 - Pohřebnictví 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.900.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


