
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 71 AŽ 76   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 15.06. 2020 Č. USNESENÍ 691/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 71 

Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 451.290,14 Kč na realizaci projektu "Bydlení jako první 

krok k sociálnímu začleňování" (2. splátka) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na platy 

a s tím související odvody a DHDM. Současně zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru ve výši 

23.752,11 Kč na vlastní podíl k dotaci: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1041 13013 ve výši 47.504,23 Kč) 

   (NZ/UZ 1045 13013 ve výši  403.785,91 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 451.290,14 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3961 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 35.017,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  297.646,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 17.509,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 350.172,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3962 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 8.684,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  73.816,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 4.342,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabez. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti + 86.842,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3963 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 3.151,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  26.788,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 1.576,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 31.515,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3964 – Povinné pojistné na úrazová pojištění – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 147,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  1.250,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 74,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazová pojištění + 1.471,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3969 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 505,23 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  4.285,91 Kč) 

(bez UZ  ve výši 251,11 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 5.042,25 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím  

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy  -  23.752,11 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 72 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt 

„Celoroční výstavní činnost 2020“ ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury) v Domě umění ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na odměny za užití duševního vlastnictví a nákup ostatních služeb – galerie v Domě 

umění: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 34070) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 950.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3690 – Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění (UZ 34070) 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví + 120.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění (UZ 34070) 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 830.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 73 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora na navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádné 

neinvestiční dotace na závody Crossfit Games Městské policie České Budějovice pro BK Innovation, s. r. o. zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4020 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5213 –  Neinv. trans. nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám + 50.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 50.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 74 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o snížení části rozpočtu běžných výdajů určených pro dotační 

program na podporu kultury – dotace dle Směrnice č. 3/2019 (některé schválené dotace byly zrušeny bez náhrady a další výzva 

nebude vyhlášena) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 
• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2114 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 - kultura 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 94.850,00 Kč 

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2118 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 25.000,00 Kč 

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2123 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - 50.000,00 Kč 

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2125 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - 70.000,00 Kč 

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 239.850,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 



Rozpočtové opatření číslo 75 
Na základě požadavku finančního odboru o převod části rozpočtu kapitálových výdajů do rozpočtu běžných výdajů 

u odpovědného místa Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. k poskytnutí provozní dotace na 3. čtvrtletí roku 2020: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6156 – Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

odpovědné místo 404 – Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 

položka 6313 – Investiční trans. nefinan. podnikatelským subjektům – právnickým osobám - 2.000.000,00 Kč 

§ 2251 – Letiště 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2796 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

odpovědné místo 404 – Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 

položka 5213 – Neinvestiční trans. nefinan. podnikatelským subjektům – právnickým osobám + 2.000.000,00 Kč 

§ 2251 – Letiště 

 

Rozpočtové opatření číslo 76 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice o snížení neinvestičního příspěvku 

na provoz (úspora u závazného ukazatele spotřeba energie z důvodu uzavření sportovišť březen - květen - COVID) k poskytnutí 

investičního transferu na financování investiční akce - prodloužení stávajícího zábradlí u tribuny A zimního stadionu (oddělení 

sektoru domácích a hostujících fans) ve výši 570.000 Kč: 

• snížení 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 - 570.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6404 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 570.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 

 

 
 

 

 


