
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 55 AŽ 61   
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 17. 5. 2021 Č. USNESENÍ 531/2021 
 

Rozpočtové opatření číslo 55  
Zapojení neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa za bonusové období 1. 2. – 

31. 3. 2021 ve výši 4.657.904,14 Kč ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 
2021 na daňové příjmy ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98037) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 4.657.904,14 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 4.657.904,14 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené  

 
Rozpočtové opatření číslo 56  

Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.790.319,65 Kč na realizaci projektu "Bydlení jako 
první krok k sociálnímu začleňování" (4. splátka) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na platy 
a s tím související odvody (1.220.000 Kč), nákup materiálu jinde nezařazený (10.000 Kč), elektrickou energii (3.000 Kč), 
nájemné (12.000 Kč), konzultační, poradenské a právní služby (50.000 Kč) a nákup ostatních služeb (589.547 Kč). Současně 
zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru ve výši 94.227,35 Kč na vlastní podíl k dotaci: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu  
(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 188.454,70 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.601.864,95 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1.790.319,65 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3961 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   30.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  255.000,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 15.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 300.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3962 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   20.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  170.000,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši   10.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabez. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti + 200.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3965 – Ostatní platy – terénní soc. pracovnice a konzultanti – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   60.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  510.000,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 30.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5019 – Ostatní platy + 600.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3966 – OOV – vyplácení pracov. smlouvy DDP a DPČ – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   12.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  102.000,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši        6.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 120.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 



akce/účel 3970 – Nákup materiálu jinde nezařazený – Bydlení  
(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     1.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši      8.500,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 500,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 10.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3973 – Elektrická energie – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši        300,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši      2.550,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 150,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5154 – Elektrická energie + 3.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3975 – Nájemné – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     1.200,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    10.200,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši      600,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5164 – Nájemné + 12.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3976 – Konzultační, poradenské a právní služby – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     5.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    42.500,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši      2.500,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 50.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3978 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – supervize, případovky  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     1.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši      8.500,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši      500,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 10.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3979 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   37.954,70 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  322.614,95 Kč) 
(bez UZ  ve výši    18.977,35 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 379.547,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3980 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   20.000,00 Kč) 
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  170.000,00 Kč) 
(bez UZ  ve výši 10.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 200.000,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy  - 94.227,35 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 57  

Zapojení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce (s výjimkou agendy 
sociálně-právní ochrany dětí) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím 
související odvody na úseku sociální pomoci. Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) odboru kancelář 
tajemníka na zvýšení zůstatku základního běžného účtu: 



 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13015) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 4.642.340,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 
odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 3.458.754,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 857.771,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 311.288,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 14.527,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 
odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 3.458.754,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 857.771,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 311.288,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 14.527,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 úprava rozpočtu financování   
akce/účel 8016 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 4.642.340,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření číslo 58  

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení části rozpočtu běžných výdajů určených pro dotační 
program dotace dle Směrnice č. 5/2020 na podporu sportu v roce 2021 (schválená dotace byla zrušena bez náhrady a další 
výzva nebude vyhlášena) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 – sport mládeže  
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 30.000,00 Kč 
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 30.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 59  

Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na doplnění rezervy na krizová 
opatření k zajištění přípravy na případné krizové situace, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 
odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3302 – Rezerva na krizová opatření 
odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 
položka 5903 – Rezerva na krizová opatření + 200.000,00 Kč 
§ 5213 – Krizová opatření 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 200.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 60  

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení části rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních 
služeb – Kulturní léto k zajištění provozu Poeziomatu, včetně kompletních služeb s tím spojených (dodání textů, instalace, 
deinstalace Poeziomatu), zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2095 – Nákup ostatních služeb – Kulturní léto  
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 60.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 60.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 61 

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o převod části rozpočtu běžných výdajů odboru rozvoje 
a veřejných zakázek určených na drobný dlouhodobý hmotný majetek – participativní rozpočet aj. na zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů odboru kultury a cestovního ruchu na drobný dlouhodobý hmotný majetek – kultura pro finanční krytí veřejné zakázky 
na pořízeních výstavních panelů k propagaci kulturních akcí pořádaných městem České Budějovice: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 4017 – DDHM – participativní rozpočet aj.  
odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  
položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 40.000,00 Kč 
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2076 – DDHM - kultura  
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  
položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 40.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 


