
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 61 AŽ 71 A 74   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 03.06.2019 č. usnesení 747/2019 
 
Rozpočtové opatření číslo 61 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického 

dětského pěveckého sboru Carmina na území Jihočeského kraje“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 428) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 30.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 428) 

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 30.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 62 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění 

projektu výstavy „Antony Gormley“ v Galerii současného umění a architektury v Domě umění v Českých Budějovicích ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb - Dům umění, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 428) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 30.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – Dům umění (UZ 428) 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 30.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 63 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 

2018- 2020“ schválené pro rok 2019 ve výši 1.172.700 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odpovědného místa 

Program prevence kriminality na platy a s tím související odvody pro 6 asistentů, na DPP pro mentora, na zajištění supervize, na 

školení strážníků a příspěvek na telefon. Současně navrhujeme převod části rozpočtu běžných výdajů městské policie ve výši 

94.900 Kč ve prospěch rozpočtu odpovědného místa Prevence kriminality (25% podíl k dotaci - kofinancování) a 1.172.700 Kč 

ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (výdaje na projekt byly předfinancovány 

z rozpočtu města): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 14032) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

      položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu                                                 +   1.172.700,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (712.800,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (59.000,00 Kč) 

akce/účel 3412 – Ostatní osobní výdaje (45.000,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 3412 – Ostatní osobní výdaje (3.000,00 Kč) 

akce/účel 3544 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost (270.000,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 3544 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost (22.000,00 Kč) 

akce/účel 3545 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (97.200,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 3545 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (8.000,00 Kč) 

akce/účel 3729 – Služby elektronických komunikací (7.200,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 3729 – Služby elektronických komunikací (400,00 Kč) 

akce/účel 2518 – Služby školení a vzdělávání (31.500,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 2518 – Služby školení a vzdělávání (2.500,00 Kč) 

akce/účel 2519 – Nákup ostatních služeb (9.000,00 Kč) (UZ 14032) 

odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality 

      položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 771.800,00 Kč 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 48.000,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost + 292.000,00 Kč 



položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 105.200,00 Kč 

položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací + 7.600,00 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 34.000,00 Kč  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 9.000,00 Kč 

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (712.000,00 Kč) 

akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (59.000,00 Kč) 

akce/účel 3505 – Ostatní osobní výdaje (45.000,00 Kč)  

akce/účel 3505 – Ostatní osobní výdaje (3.000,00 Kč) 

akce/účel 2001 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost (270.000,00 Kč)  

akce/účel 2001 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost (22.000,00 Kč) 

akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (97.200,00 Kč)  

akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (8.000,00 Kč) 

akce/účel 2020 – Služby elektronických komunikací (7.200,00 Kč)  

akce/účel 2020 – Služby elektronických komunikací (400,00 Kč) 

akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání (31.500,00 Kč)  

akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání (2.500,00 Kč) 

akce/účel 2031 – Nákup ostatních služeb (9.000,00 Kč)  

      odpovědné místo 100 – Městská policie 

      položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 771.800,00 Kč 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje - 48.000,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost - 292.000,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 105.200,00 Kč 

položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací - 7.600,00 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 34.000,00 Kč  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 9.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.172.700,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 64 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice o snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2019 (zvýšené tržby od zdravotních pojišťoven ve výši 

100.000 Kč a v úhradách od uživatelů ve výši 1.700.000 Kč) navrhujeme zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru 

na nespecifikované rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2571 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.800.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy  + 1.800.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 65 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím ZŠ Máj I a ZŠ Pohůrecká na 

projekt „Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd“, navrhujeme: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3564 – Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené - 280.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2547 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím +            175.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2558 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 227 – ZŠ Pohůrecká 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 105.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 66 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím MŠ Čéčova, MŠ Jizerská, 

MŠ Nerudova a MŠ U Pramene pro vyplacení odměny ředitelkám, které odchází k 31. 7. 2019 do důchodu, navrhujeme: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3564 – Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené - 48.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2563 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 232 – MŠ Čéčova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím +            12.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2538 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím +            12.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2565 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 234 – MŠ Nerudova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím +            12.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2544 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 212 – MŠ U Pramene 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím +            12.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 67 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 

Dům umění pro finanční krytí vypsání veřejné zakázky a uzavření smlouvy na odměny příkazníkům k zajištění provozu 

výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění v Českých Budějovicích v roce 2020, navrhujeme 

zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – Dům umění  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 732.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 732.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 68 
Na základě žádosti investičního odboru o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů pro financování krytí vypsání veřejné 

zakázky na zhotovitele dotační akce „Vybudování přírodní zahrady – ZŠ E. Destinové“ navrhujeme zapojení přijatého úvěru 

od KB, a. s. určeného na financování dotačních akcí v období 2017-2022: 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í 
akce/účel 8036 – Dlouh. přijaté půjčené prostř. - KB a.s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí 2017-2022 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                                     +       2.000.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7049 – Vybudování přírodní zahrady – ZŠ E. Destinové  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby                                                                                                +       2.000.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 



 

Rozpočtové opatření číslo 69 
Na základě žádosti investičního odboru o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů pro financování krytí vypsání veřejné 

zakázky na mobiliář dotační akce „Vybudování přírodní zahrady – ZŠ E. Destinové – mobiliář“ navrhujeme zapojení přijatého 

úvěru od KB, a. s. určeného na financování dotačních akcí v období 2017-2022: 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í 
akce/účel 8036 – Dlouh. přijaté půjčené prostř. - KB a.s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí 2017-2022 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                                     +       450.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7050 – Vybudování přírodní zahrady – ZŠ E. Destinové - mobiliář 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení                                                                                          +       450.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 70 
Na základě požadavku investičního odboru na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na akci Sportovní 

zařízení města – stavby na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Sportovní zařízení města na opravu 

umělého trávníku lemujícího travnatou plochu s vyhříváním a další drobné opravy (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení 

závazného ukazatele opravy a udržování), navrhujeme: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6392 – Sportovní zařízení města - stavby  

odpovědné místo 112 – investiční odbor  -  1.600.000,00 Kč 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3483 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.600.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 

Rozpočtové opatření číslo 71 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na základě smlouvy o spolupráci při podpoře vzdělávání uzavřené mezi 

statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na zajištění výchovné, vzdělávací 

a výzkumné činnosti veřejného školství financovaného obecně z veřejných prostředků pro kalendářní rok 2019, navrhujeme 

zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3944 – Neinvestiční transfery vysokým školám 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5332 – Neinvestiční transfery vysokým školám + 1.100.000,00 Kč 

§ 3211 – Vysoké školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.100.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 74 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení rozpočtu běžných výdajů na uhrazení části nákladů na 

realizaci fanzóny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v rámci GLOBAL FAN TOUR 2019, navrhujeme 

zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3331 – Neinvestiční transf. nefin.podnik. subj. – práv. osobám – podpora sportu 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám + 200.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy -     200.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 


