
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 65 AŽ 72   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 25. 4. 2022 Č. USNESENÍ 620/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 65 

Zapojení 2. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 4.939.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 4.939.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 66 
Zapojení 2. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 2.686.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.686.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 67 
Zapojení 2. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 3.924.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 3.924.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 68 
Zapojení 2. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 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 (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 200.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 13305)  

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 200.000,00 Kč 

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 69 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ Máj I na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc březen 2022, zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina 

alokované u finančního odboru v běžných výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4093 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Ukrajina  

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 15.840,00 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 - 15.840,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 70 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků socializační adaptační třídy za měsíc březen 2022, zapojením nespecifikované 

rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4094 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Ukrajina  

odpovědné místo 216 – ZŠ Máj II 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 37.197,00 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 - 37.197,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 71 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Nová na úhradu mezd pracovníků socializačních adaptačních tříd (131.925 Kč) a na úhradu obědů 

ukrajinských žáků (83.725 Kč) za měsíc březen 2022, zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního 

odboru v běžných výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4092 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Ukrajina  

odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 215.650,00 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 - 215.650,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 72 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku – kolostavy a mobiliář na pořízení nových 12 ks kolostavů (194.000 Kč) a 11 ks odpadkových 

košů (185.000 Kč) k umístění na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci realizace projektu zklidnění dopravy v centru města, 

zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2702 – DDHM –  kolostavy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 194.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3078 – DDHM – mobiliář 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 185.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy -  379.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

Zveřejněno dne 29. 4. 2022. 


