
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 77 AŽ 82   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 16. 5. 2022 Č. USNESENÍ 675/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 77 

Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 19.308.141 Kč na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022 ve prospěch rozpočtu běžných 

výdajů odboru sociálních věcí pro oddělení SPOD (564.850 Kč), ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí 

na cestovné pro pracovníky SPOD (80.000 Kč) a ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na 

platy zaměstnanců a s tím související odvody (18.663.291 Kč): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13024) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 19.308.141,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13024) 

akce/účel 3733 – Knihy a obdobné listinné prostředky – SPOD 

akce/účel 3734 – Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD 

akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD 

akce/účel 3736 – Nákup ostatních služeb – SPOD 

akce/účel 3758 – Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD 

akce/účel 3759 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – SPOD 

akce/účel 3781 – Ochranné pomůcky – SPOD 

akce/účel 3806 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií – SPOD 

      akce/účel 3907 – Opravy a udržování – SPOD 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5136 – Knihy a obdobné listinné prostředky + 12.000,00 Kč 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 20.000,00 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 250.000,00 Kč 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 55.000,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 100.000,00 Kč 

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 80.000,00 Kč 

položka 5132 – Ochranné pomůcky + 500,00 Kč 

položka 5168 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií + 42.350,00 Kč 

položka 5171 – Opravy a udržování + 5.000,00 Kč 

      § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13024) 
akce/účel 2248 – Cestovné 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5173 – Cestovné + 80.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13024) 

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 – Pojistné na zák. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru     + 13.905.000,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.     + 3.448.440,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění     + 1.251.450,00 Kč 

položka 5038 – Pojistné na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov.   + 58.401,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 
Rozpočtové opatření číslo 78 

Zapojení neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa za bonusové období 

22. 11. 2021 – 31. 1. 2022 ve výši 6.659.670,12 Kč ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním 

bonusu pro rok 2022 na daňové příjmy ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 

rezervy: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98043) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 6.659.670,12 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 6.659.670,12 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené  



 
Rozpočtové opatření číslo 79 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o snížení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče za kalendářní 

rok 2022, snížením rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče a současně snížením rozpočtu příjmů – přijatých 

neinvestičních transferů finančního odboru: 

 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 - 40.500,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 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 -       40.500,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření číslo 80 

Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci 

ZŠ Máj I na pořízení univerzálního krouhacího a krájecího stroje do školní kuchyně (havárie), zapojením rezervy investičních 

výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6118 – Investiční transfery zřízeným PO 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO          +     400.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy investičních výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 400.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 81 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

ZŠ Pohůrecká ve výši 235.000 Kč k poskytnutí investičního transferu pro plánovanou úpravu kabinetu IT (v rámci úpravy 

dochází ke změně závazného ukazatele opravy a udržování): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2558 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 227 – ZŠ Pohůrecká 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 235.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6092 – Investiční transfery zřízeným PO 

odpovědné místo 227 – ZŠ Pohůrecká 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 235.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 
Rozpočtové opatření číslo 82 

Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – Ukrajina 

k zajištění finančního krytí výdajů na dopravní obslužnost formou kyvadlové dopravy v období duben – květen na trase Nádraží 

– Mariánské náměstí – terminál letiště Planá – Nádraží (482.129 Kč) a na montáž systémových stěn včetně příslušenství 

v prostoru bývalého fitness centra v areálu plaveckého stadionu (136.179 Kč), zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina 

alokované u finančního odboru v běžných výdajích v celkové výši 618.308 Kč: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4081 – Nákup ostatních služeb - Ukrajina 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 618.308,00 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 - 618.308,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Zveřejněno dne 20. 5. 2022. 


