
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 60 AŽ 64   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 11. 4. 2022 Č. USNESENÍ 504/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 60 

Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském 

kraji V“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2019–2022 v celkové výši 2.121.348,96 Kč dle schválené 

monitorovací zprávy a žádosti o platbu č. 6 za období 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 1041 13013 ve výši    177.319,65 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.507.217,05 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši      88.659,83 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.773.196,53 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 9824836) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši    177.319,65 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.507.217,05 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši      88.659,83 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 1.773.196,53 Kč 

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 1041 13013 ve výši    34.815,24 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši 295.929,57 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši   17.407,62 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 348.152,43 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 7532777) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši   34.815,24 Kč) 

 (NZ/UZ 1045 13013 ve výši 295.929,57 Kč) 

 (NZ/UZ 1041 00106 ve výši   17.407,62 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 348.152,43 Kč 

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 61 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace MŠ Pražská na dofinancování plánované opravy podlah v přízemí budovy (navýšení ceny), zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele 

opravy a udržování): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy   -    26.070,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2542 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 26.070,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 62 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace MŠ K. Štěcha na dofinancování plánované opravy rozvodů studené a teplé vody včetně kanalizace a opravy 

sociálního zařízení pro zaměstnance (navýšení ceny), zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru 

(v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy   -  135.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2562 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 135.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 63 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na položku drobný dlouhodobý 

hmotný majetek – Ukrajina (203.945,50 Kč) a na položku prádlo, oděv, obuv – Ukrajina (614.416 Kč) k zajištění humanitární 

pomoci ukrajinským uprchlíkům v souvislosti se zajišťováním ubytování (skříně, polštáře, přikrývky, prostěradla, ručníky, 

utěrky a spací pytle), 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 + 203.945,50 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4084 – Prádlo, oděv, obuv s výjimkou ochranných pomůcek - Ukrajina 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  

položka 5134 – Prádlo, oděv, obuv s výjimkou ochranných pomůcek + 614.416,00 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 - 818.361,50 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 64 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na stavby – naučná stezka 

Vrbenské rybníky na realizaci projektu participativního rozpočtu z roku 2021 „Rozšíření a modernizace naučné stezky 

u Vrbenských rybníků“, zapojením rezervy investičních výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6568 – Stavby – naučná stezka Vrbenské rybníky 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 6121 – Stavby + 410.000,00 Kč 

§ 3742 – Chráněné části přírody 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy investičních výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 410.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

 

Zveřejněno dne 13. 4. 2022. 


