
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 55 AŽ 59   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 28. 3. 2022 Č. USNESENÍ 415/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 55 

Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 

(Šablony II) od MŠ E. Pittera ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných 

prostředků ukončeného projektu:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 

 (NZ/UZ 103133063 ve výši          1.627,63 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 ve výši          9.223,37 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 10.851,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  

 (NZ/UZ 103133063 ve výši          1.627,63 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 ve výši          9.223,37 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 10.851,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 56 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zapojení příjmů z obdržené vratky dotace z oblasti cestovního 

ruchu ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – Turistický portál pro marketingovou podporu 

turistického portálu:  

 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 + 783.088,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3851 – Nákup ostatních služeb – Turistický portál  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu   

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 783.088,00 Kč  

§ 2143 – Cestovní ruch 

 

Rozpočtové opatření číslo 57 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora o navýšení běžných výdajů na nákup ostatních služeb – Ukrajina na 

finanční krytí výdajů za kyvadlovou dopravu trasy Nádraží ČB - terminál letiště Planá a za grafické návrhy informačních letáků 

zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy - Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 484.000,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4081 – Nákup ostatních služeb – Ukrajina  

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora   

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 484.000,00 Kč  

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 58 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 

Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků k úhradě životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků 

olympijských her, ME, MS nebo dalších prestižních soutěží, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3179 – Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5221 – Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem + 70.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

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



odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 70.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 59 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup postelí a matrací v rámci 

humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům, zapojením nespecifikované rezervy - Ukrajina alokované u finančního odboru 

v běžných výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4083 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ukrajina 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 1.885.958,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy - Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.885.958,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

 

Zveřejněno dne 1. 4. 2022. 


