
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 6 AŽ 11 A 15  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 25.1. 2021 Č. USNESENÍ 84/2021 

 
Rozpočtové opatření číslo 6 

Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 

(Šablony I) od ZŠ a MŠ E. Destinové ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení 

účelové dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2020:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV  (NZ/UZ 1031 33063 ve výši   6.616,78 Kč) 

    (NZ/UZ 1035 33063 ve výši  37.495,22 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 44.112,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně 

 (NZ/UZ 1031 33063 ve výši   6.616,78 Kč) 

    (NZ/UZ 1035 33063 ve výši  37.495,22 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 44.112,00 Kč  

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 

Rozpočtové opatření číslo 7 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na odměny příkazníkům dle uzavřené smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru Galerie 

současného umění a architektury v Domě umění v roce 2021 (732.000 Kč) a pro vyplacení odměn za prosinec 2020 

(61.000 Kč) ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2020: 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 793.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 793.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 8 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zapojení části nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve prospěch rozpočtu 

běžných výdajů na ostatní platy – terénní sociální pracovnice a konzultanti – Bydlení  (5.134 Kč),  nákup ostatních služeb – 

Bydlení – provozní a technické (134.624 Kč) a nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály (338.846,09 Kč) pro včasnou úhradu 

faktur za provedené práce v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ zapojením zůstatku základního 

běžného účtu k 31.12.2020 v celkové výši 478.604,09 Kč: 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 478.604,09 Kč 

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

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši  513,40 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši   4.363,90 Kč) 

(bez UZ  ve výši 256,70 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5019 – Ostatní platy + 5.134,00 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   13.462,40 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  114.430,40 Kč) 

(bez UZ  ve výši 6.731,20 Kč) 

 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 134.624,00 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   33.884,68 Kč) 

   (NZ/UZ 1045 13013   288.019,75 Kč) 

   (bez UZ 16.941,66 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb  + 338.846,09 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 

Rozpočtové opatření číslo 9 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na nákup ostatních 

služeb – čištění kašen, pítek ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů určených na stroje, přístroje a zařízení - mobiliář na 

pořízení dvou mlžidel na Lannovu třídu: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2315 – Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 120.000,00 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6539 – Stroje, přístroje a zařízeni - mobiliář 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  + 120.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 10 
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení finančních prostředků z revolvingového úvěru od Komerční banky, 

a. s. na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na dofinancování dotační akce „Modernizace přestupní zastávky na Mariánském 

náměstí“ z důvodu finančního krytí stavebních prací, zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP:  

 úprava rozpočtu financování  
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                                                                     +         1.200.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7025 – Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.200.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 

Rozpočtové opatření číslo 11 
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve prospěch rozpočtu 

kapitálových výdajů na projektové práce „Nové řešení krytého chodníku v ulici Pražská“ zapojením zůstatku základního 

běžného účtu k 31.12.2020: 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +  2.000.000,00 Kč  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6645 – Veřejná prostranství – Pražská třída  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby +  2.000.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 15 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora o zvýšení rozpočtu běžných výdajů k zajištění dopravní obslužnosti 

očkovacího centra v areálu Výstaviště České Budějovice a. s. a na odvoz a likvidaci vzniklého odpadu v očkovacím centru, 

zapojením rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4013 – Nákup ostatních služeb – krizová opatření 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb   + 500.000,00 Kč 

§ 5213 – Krizová opatření 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 500.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 


