
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 76 AŽ 85   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 24.06.2019 č. usnesení 849/2019 

 
Rozpočtové opatření číslo 76 

Zapojení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na 

financování projektu „Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků na ZŠ Bezdrevská“ na zvýšení zůstatku základního běžného 

účtu (předfinancováno z rozpočtu města): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17015 ve výši     98.210,76 Kč) 

 (UZ 1075 17016 ve výši 1.669.582,88 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1.767.793,64 Kč 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17968 ve výši    58.673,32 Kč) 

 (UZ 1075 17969 ve výši 997.446,46 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1.056.119,78 Kč 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 2.823.913,42 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 77 
Na základě žádosti odboru informačních a komunikačních technologií o zapojení investiční dotace z Jihočeského kraje 

z dotačního programu Podpora chytrých měst a obcí na zajištění projektu „Revize stavu HDPE chrániček v majetku města 

a zkapacitnění částí trasy pro vybudování metropolitní optické sítě“ ve prospěch kapitálových výdajů na datové propojení:  

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1147 – Investiční přijaté transfery od krajů (UZ 461) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů + 240.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6435 – Budovy, haly a stavby – datové propojení budov  (UZ 461) 

odpovědné místo 116 – odbor informačních a komunikačních technologií 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 240.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 78 
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče pro rok 2019 snížením rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče: 

• snížení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13010) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - 28.000,00 Kč 

• 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 - 28.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 
Rozpočtové opatření číslo 79 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská na financování 

sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy „Paddleboardová akademie 2019“ pro žáky 8. a 9. tříd v měsíci červnu na řece 

Malši: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3564 – Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené - 49.450,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2557 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 49.450,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 80 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci 

ZŠ Máj I na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně (havárie původního kotle, který byl v provozu od roku 2008) 

zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6118 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 170.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 170.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 81 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení příspěvku na provoz (387.200 Kč) a na poskytnutí 

investičního transferu (597.740 Kč) zřízené příspěvkové organizaci ZŠ O. Nedbala na pořízení vnitřního vybavení atletického 

koridoru zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2553 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 221 – ZŠ O. Nedbala 

položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 387.200,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6035 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 221 – ZŠ O. Nedbala 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 597.740,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 984.940,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 82 

Na základě požadavku investičního odboru o úpravu rozpočtu určeného na technické (zahradní) vybavení zahrady 

MŠ Kubatova, a to přesun části rozpočtu kapitálových výdajů ze ZŠ - stavby ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na 

stroje a zařízení (245.000 Kč) a ve prospěch rozpočtu běžných výdajů (60.000 Kč) na DHDM (zahradní prvky nebudou hrazeny 

jako stavby) v celkové výši 305.000 Kč: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6267 – Základní školy - stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 305.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6268 – Základní školy – stroje a zařízení 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 245.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3173 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 60.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 



Rozpočtové opatření číslo 83 
Na základě požadavku investičního odboru o úpravu rozpočtu týkající se nájemného za vodohospodářský majetek od firmy 

ČEVAK, a. s., a to zapojení doplatku za pronájem vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním nájemného“ za 

hospodářský rok 2018 ve výši 1.884.458,84 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na modernizaci 

technologie ČOV, a to na realizaci drtiče vláknitých látek a měření průtoku na přítoku do ČOV (1.401.663,60 Kč) a současně 

ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (327.054,84 Kč) na 

úhradu DPH a na úpravu financování – na FFOVM (155.740.40 Kč): 

•  zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1160 – Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK, a.s. 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 2132 – Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí + 1.884.458,84 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6623 – ČOV ČB – modernizace technologie 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 1.401.663,60 Kč 

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3109 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 327.054,84 Kč 

§ 6399 – Ostatní finanční operace 

• úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í - 155.740,40 Kč 

akce/účel 8035 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech - Fond financování a obnovy  

 vodohospodářského majetku 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  

 

Rozpočtové opatření číslo 84 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů pro vydání publikace dle 

rukopisu K. Hansy „Poznatky a zážitky z Francie, s mnoha obrázky vlastních i původních fotografií“ zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2102 – Věcné dary 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5194 – Věcné dary + 350.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 350.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 85 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony 

I) od ZŠ a MŠ L. Kuby ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové dotace v rámci 

finančního vypořádání letos ukončeného projektu:  

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV  (NZ/UZ 103133063 20.599,78 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 116.732.22 Kč)  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 137.332,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

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

 (NZ/UZ 103133063 20.599,78 Kč) 

 (NZ/UZ 103533063 116.732.22 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 137.332,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 


