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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 64 AŽ 69   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 04.06. 2018 Č. USNESENÍ 756/2018 
 
Rozpočtové opatření číslo 64 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt 

„ZŠ Grünwaldova“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

ZŠ Grünwaldova, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 100.271,76 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 568.206,64 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 668.478,40 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3207 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 100.271,76 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 568.206,64 Kč) 

odpovědné místo 213 – ZŠ Grünwaldova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 668.478,40 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 65 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Českobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná 

kulturní vystoupení v Jihočeském kraji“ 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 66 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Ateliér 3D do škol“ na zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, 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 + 40.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2964 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 428) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 40.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 67 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na rozšíření kapacity MŠ 

v lokalitě Suché Vrbné ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné na 

gastro vybavení, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6993 – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6121 – Budova, haly a stavby - 595.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3900 –  DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 595.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 
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Rozpočtové opatření číslo 68 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení neinvestičních příspěvků zřizovaných příspěvkových 

organizací (ZŠ a MŠ) na navýšení tarifních platů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům o 10 % a 15 % dle Nařízení 

vlády č. 340/2017 Sb., platné od 01.11.2017, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru 

(v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazných ukazatelů mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a OON), 

navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje  + 847.397,00 Kč 

akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 847.397,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek  + 2.050.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 71 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části úvěrových prostředků v rozpočtu kapitálových výdajů 

investičního odboru na akci „Technické a přírodovědné učebny – ZŠ O. Nedbala“ – budovy, haly a stavby ve prospěch rozpočtu 

kapitálových výdajů na realizaci projektu „Moderní jazyková multifunkční učebna – ZŠ Kubatova“ na budovy haly a stavby, 

stroje, přístroje a zařízení a na ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku a ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na 

drobný hmotný dlouhodobý majetek, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7023 – Technické a přírodovědné učebny – ZŠ O. Nedbala 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  - 3.500.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 7035 – Moderní jazyková multifunkční učebna – ZŠ Kubatova - stavba 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  + 330.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 7036 – Moderní jazyková multifunkční učebna – ZŠ Kubatova – stroje 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  + 500.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 7037 – Moderní jazyková multifunkční učebna – ZŠ Kubatova – SW 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku  + 470.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3901 – DHDM - moderní jazyková multifunkční učebna – ZŠ Kubatova 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek  + 2.200.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 


