
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 79 AŽ 87   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 20.07. 2020 Č. USNESENÍ 866/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 79 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na realizaci divadelní sezóny Jihočeského divadla v roce 2020 na zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo České Budějovice: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 746) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 2.000.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 746) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.000.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 80 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Veřejná vystoupení Českobudějovického dětského 

pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ J. Š. Baara: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 428) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 50.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 428) 

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 50.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 81 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zapojení finančního daru od Geometry Prague, s.r.o. ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na pořízení věcných darů pro dobrovolníky, kteří pomáhali v čase koronaviru: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1342 – Přijaté neinvestiční dary 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary + 47.500,00 Kč 

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4027 – Věcné dary 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5194 – Věcné dary + 47.500,00 Kč 

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 

 
Rozpočtové opatření číslo 82 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení části rozpočtu běžných výdajů určených pro dotační 

program na podporu volnočasových aktivit v roce 2020 ve výši 10.000 Kč a pro dotační program na podporu sportu v roce 

2020 ve výši 180.000 Kč (některé schválené dotace byly zrušeny bez náhrady a další výzva nebude vyhlášena) ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy v celkové výši 190.000 Kč: 
• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3215 – Neinv. trans. nefin. pod. subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže  

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5212 – Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám - 10.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – sport mládeže  

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 180.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 

 



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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 190.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 83 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na opravy 

a udržování - hřiště (90.000 Kč) a drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť (90.000 Kč) ve prospěch zvýšení 

rozpočtu kapitálových výdajů na dofinancování stavby workoutového hřiště: 
• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2133 – Opravy a udržování - hřiště 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5171 – Opravy a udržování - 90.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3557 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 90.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

• 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 + 180.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 

Rozpočtové opatření číslo 84 
Na základě žádosti odboru kancelář primátora o přesun rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční transfery 

vysokým školám ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy (z věcného hlediska náleží tato 

akce/účel odboru školství a tělovýchovy):  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3944 – Neinvestiční transfery vysokým školám 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5332 – Neinvestiční transfery vysokým školám - 1.100.000,00 Kč 

§ 3211 – Vysoké školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3944 – Neinvestiční transfery vysokým školám 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5332 – Neinvestiční transfery vysokým školám + 1.100.000,00 Kč 

§ 3211 – Vysoké školy 

 
Rozpočtové opatření číslo 85 

Na základě žádosti odboru vnitřních věcí na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů stroje, přístroje a zařízení (500.000 Kč) 

a budovy, haly a stavby (48.000 Kč) na dofinancování barevného osvětlení radnice, navrhujeme zapojení rezervy kapitálových 

výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6002 – Stroje, přístroje a zařízení 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 500.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6143 – Budovy, haly a stavby 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  + 48.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 548.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 



 

 

Rozpočtové opatření číslo 86 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na zajištění likvidace černých 

skládek a na provoz odpadového taxi zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2324 – Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 2.000.000,00 Kč 

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 2.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 87 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na úhradu poplatků za nákup 

zemního plynu na burze pro zajištění jeho dodávky pro město a jeho organizace pro roky 2022 - 2023 zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3568 – Nákup ostatních služeb – poplatky za nákup energie na burze 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 250.000,00 Kč 

§ 2117 – Elektrická energie 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 250.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
 

 
 

 
 

 

 


