
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 72 AŽ 88   
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 21. 6. 2021 Č. USNESENÍ 740/2021 
 
Rozpočtové opatření číslo 72 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské 
divadlo na realizaci akce „Jihočeské divadlo venkovu“: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 92) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.500.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 92) 
odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.500.000,00 Kč 
§ 3311 – Divadelní činnost 
 

Rozpočtové opatření číslo 73 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality - 2021“ 

ve výši 582.120 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie na platy a s tím související odvody asistentů 
prevence kriminality, ostatní osobní výdaje (DPP pro mentora), školení, supervize a příspěvek na telefonní kartu. Současně 
převod rozpočtu běžných výdajů Městské policie v celkové výši 582.120 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního 
odboru na nespecifikované rezervy (výdaje na projekt byly předfinancovány z rozpočtu města): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části (UZ 14032) 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 582.120,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 14032) 
akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
akce/účel 3505 – Ostatní osobní výdaje  
akce/účel 2001 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  
akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
akce/účel 2020 – Služby elektronických komunikací  
akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání – referentské aj.  
akce/účel 2031 – Nákup ostatních služeb 
odpovědné místo 100 – Městská policie 

      položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 355.160,00 Kč 
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 54.000,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zam. + 88.080,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 31.960,00 Kč 
položka 5162 – Služby elektronických komunikací + 4.320,00 Kč 
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 37.800,00 Kč  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 10.800,00 Kč 
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru  
akce/účel 3505 – Ostatní osobní výdaje  
akce/účel 2001 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  
akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  
akce/účel 2020 – Služby elektronických komunikací  
akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání – referentské aj.  
akce/účel 2031 – Nákup ostatních služeb 
odpovědné místo 100 – Městská policie 

      položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 355.160,00 Kč 
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje - 54.000,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zam. - 88.080,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 31.960,00 Kč 
položka 5162 – Služby elektronických komunikací - 4.320,00 Kč 
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 37.800,00 Kč  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 10.800,00 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 + 582.120,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 74 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19  ve prospěch rozpočtu 
běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody na úseku 
sociální pomoci: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13018) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 287.670,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13018) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 
odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 214.327,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zam. + 53.153,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 19.290,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 900,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 
Rozpočtové opatření číslo 75 

Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice – 
výměna oken a vstupních dveří v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova“ ve výši 590.000 Kč a současně snížení neinvestičního 
příspěvku na provoz ZŠ Nerudova ve výši 463.000 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy na 
realizaci projektu v celkové výši 1.053.000 Kč (v rámci úpravy rozpočtu PO dochází ke změně závazného ukazatele opravy 
a udržování): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 416) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů +   590.000,00 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2556 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 463.000,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4028 – Opravy a udržování – sportoviště (UZ 416 ve výši   590.000 Kč) 

(bez UZ ve výši    463.000 Kč) 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 5171 – Opravy a udržování +  1.053.000,00 Kč 
§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 
Rozpočtové opatření číslo 76 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zapojení příjmů – vratky vyplacené zálohy k projektu „Bydlení jako první 
krok k sociálnímu začleňování“ v celkové výši 10.789 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na ostatní platy – terénní 
sociální pracovnice a konzultanti – Bydlení (8.631 Kč) a nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály (2.158 Kč) k dalšímu 
vyplácení dle pravidel poskytované dotace v rámci tohoto projektu: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1350 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Bydlení (NZ/UZ 104513013  9.170,65 Kč) 
 (NZ/UZ 104113013          1.078,90 Kč) 
 (bez UZ        539,45 Kč) 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 10.789,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3965 – Ostatní platy – terénní soc. pracovnice a konzultanti – Bydlení  (NZ/UZ 104513013 7.336,35 Kč) 
 (NZ/UZ 104113013             863,10 Kč) 
 (bez UZ         431,55 Kč) 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí  
položka 5019 – Ostatní platy + 8.631,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenství 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3980 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály   (NZ/UZ 104513013 1.834,30 Kč) 
 (NZ/UZ 104113013             215,80 Kč) 
 (bez UZ         107,90 Kč) 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb  + 2.158,00 Kč 
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 
Rozpočtové opatření číslo 77 

Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o převod finančních prostředků části dotace na výkon pěstounské péče 
z rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí z nákupu ostatních služeb – výkon pěstounské péče ve prospěch rozpočtu 
běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy a s tím související odvody zaměstnanců na úseku sociální pomoci v celkové 
výši 784.018 Kč. Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) odboru kancelář tajemníka v celkové výši 
784.018 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (UZ 13010) 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 784.018,00 Kč 
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13010) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 
odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 584.128,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 144.864,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 52.572,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 2.454,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 
odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 584.128,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 144.864,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 52.572,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 2.454,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 784.018,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 78 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 
ZŠ Dukelská z důvodu úspory v položce opravy a udržování k poskytnutí investičního transferu pro stavební úpravy ke zřízení 
WC pro ZTP ve výši 62.315 Kč (v rámci úpravy dochází ke změně závazného ukazatele opravy a udržování): 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2557 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 62.315,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6091 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 62.315,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 



Rozpočtové opatření číslo 79 
Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií o navýšení rozpočtu běžných výdajů 

k poskytnutí neinvestiční dotace na podporu konání budějovického Hackathonu, soutěže programátorů, zapojením 
nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 4058 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 
odpovědné místo 116 – odbor informačních a komunikačních technologií 
položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám  
§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo +     50.000,00 Kč 

 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 80 

Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na PD pro vybudování čtyř 
nových workoutových hřišť v lokalitách Park Stromovka, Rožnov (mezi cyklostezkou a hřištěm TJ Meteor), Jiráskovo nábřeží 
a U Velkého jezu, zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 6477 – Budovy, haly a stavby – hřiště 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 272.000,00 Kč 
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 272.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 81 

Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí investiční dotace 
spolku FBC Štíři České Budějovice, z. s. na výstavbu dětského hřiště, zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního 
odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 6538 – Investiční transfery spolkům 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 6322 – Investiční transfery spolkům + 1.032.000,00 Kč 
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 1.032.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 82 

Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 
Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků k úhradě životních nákladů bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků 
olympijských her, ME, MS nebo dalších prestižních soutěží, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 
odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 3179 – Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Nadace a nadační fondy 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 5221 – Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem + 70.000,00 Kč 
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 70.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 83 

Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií o navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na 
rozšíření SW části systému CIS (centrální informační systém pro dopravu v klidu v ČB) v souvislosti s rozšířením parkovacích 



zón v ČB (3. etapa), zavedením nových tarifů a zvýšením komfortu občanů při nákupu dlouhodobých parkovacích oprávnění, 
zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 6025 – Programové vybavení – upgrade SW 
odpovědné místo 116 – odbor informačních a komunikačních technologií 
položka 6111 – Programové vybavení  
§ 6171 – Činnost místní správy + 847.000,00 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 847.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 84 

Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií o navýšení rozpočtu běžných výdajů na 
konzultační, poradenské a právní služby (51.788 Kč) a kapitálových výdajů na programové vybavení (235.950 Kč) k realizaci 
mobilní aplikace na podporu interaktivního vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ptactva v rezervaci Vrbenské rybníky 
v celkové výši 287.738 Kč, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů (51.788 Kč) a rezervy kapitálových výdajů 
finančního odboru (235.950 Kč): 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2369 – Konzultační, poradenské a právní služby 
odpovědné místo 116 – odbor informačních a komunikačních technologií 
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby +           51.788,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6026 – Programové vybavení  
odpovědné místo 116 – odbor informačních a komunikačních technologií 
položka 6111 – Programové vybavení +     235.950,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy  

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 51.788,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 235.950,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 85 

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 
nové výsadby na zálivku a údržbu květinových výsadeb ve městě, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2338 – Nákup ostatních služeb – nové výsadby  
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 400.000,00 Kč 
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 400.000,00 Kč 

      § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 
Rozpočtové opatření číslo 86 

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na budovy, haly a stavby 
– místní památníky na výstavbu plůtku kolem nově osazeného pomníku aviatika Antonína Ježka v Branišovské ulici, zapojením 
rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6498 – Budovy, haly a stavby – místní památníky 
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 76.000,00 Kč 
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 



 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 76.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 87 

Na základě požadavku investičního odboru o snížení části rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši 1.590.000 Kč 
určených na modernizaci systému řízení křižovatek ve prospěch kapitálových výdajů určených na světelná signalizační zařízení 
(550.000 Kč) pro realizaci doplnění preference MHD na SSZ a ve prospěch běžných výdajů na podlimitní technické zhodnocení 
(1.040.000 Kč) pro upgrade technologie preference MHD na SSZ: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 7003 – Modernizace systému řízení křižovatek 
odpovědné místo 112 – investiční odbor 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.590.000,00 Kč 
§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6653 – Světelná signalizační zařízení 
odpovědné místo 112 – investiční odbor 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 550.000,00 Kč 
§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4059 – Podlimitní technické zhodnocení 
odpovědné místo 112 – investiční odbor 
položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení + 1.040.000,00 Kč 
§ 2212 – Silnice 

 
Rozpočtové opatření číslo 88 

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o přesun části rozpočtu běžných výdajů z nákupu ostatních služeb 
– Kulturní léto do rozpočtu kapitálových výdajů na stroje, přístroje a zařízení – Poeziomat na pořízení Poeziomatu (změna 
charakteru položky ze služby na pořízení DHM): 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2095 – Nákup ostatních služeb – Kulturní léto  
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 200.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6555 – Stroje, přístroje a zařízení - Poeziomat  
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 200.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 
 


