
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 7 AŽ 12, 14 AŽ 17   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 24. 1. 2022 Č. USNESENÍ 106/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 7 

Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 

(Šablony II) od MŠ U Pramene ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných 

prostředků ukončeného projektu:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 

 (NZ/UZ 103133063 ve výši          94,05 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 ve výši        532,95 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 627,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  

 (NZ/UZ 103133063 ve výši          94,05 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 ve výši        532,95 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 627,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 8 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 

(Šablony II) od ZŠ Grünwaldova ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení 

nevyčerpaných prostředků ukončeného projektu:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 

 (NZ/UZ 103133063 ve výši          10.446,29 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 ve výši        59.195,71 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 69.642,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  

 (NZ/UZ 103133063 ve výši          10.446,29 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 ve výši        59.195,71 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 69.642,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 9 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na úhradu faktur za poskytování konzultačních a poradenských služeb spojených s řízením 

Strategického plánu města České Budějovice na období let 2017–2027 ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2021: 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 227.964,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2954 – Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města, Strategický plán 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 227.964,00 Kč 

§ 3636 – Územní rozvoj 

 
Rozpočtové opatření číslo 10 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zapojení části nevyčerpaných prostředků z roku 2021 dotačního projektu 

„Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na ostatní platy – terénní sociální 

pracovnice a konzultanti – Bydlení (17.498 Kč), nákup ostatních služeb – Bydlení – supervize, případovky (33.883,15 Kč), 

nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické (82.443 Kč) a nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály 

(171.674,09 Kč) pro včasnou úhradu faktur za provedené práce v rámci tohoto projektu ze zůstatku základního běžného účtu 

k 31.12.2021 v celkové výši 305.498,24 Kč: 



 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 305.498,24 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3965 – Ostatní platy – terénní soc. pracovnice a konzultanti – Bydlení 

(NZ/UZ 104113013 ve výši          1.749,80 Kč) 

(NZ/UZ 104513013 ve výši        14.873,36 Kč) 

(bez UZ                    ve výši    874,84 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5019 – Ostatní platy + 17.498,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3978 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – supervize, případovky 

(NZ/UZ 104113013 ve výši     3.388,28 Kč) 

(NZ/UZ 104513013 ve výši    28.800,69 Kč) 

(bez UZ                    ve výši 1.694,18 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 33.883,15 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím   

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3979 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické 

(NZ/UZ 104113013 ve výši     8.244,30 Kč) 

(NZ/UZ 104513013 ve výši       70.076,55 Kč) 

(bez UZ                    ve výši 4.122,15 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 82.443,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3980 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály 

(NZ/UZ 104113013 ve výši    17.167,47 Kč) 

(NZ/UZ 104513013 ve výši      145.923,57 Kč) 

(bez UZ                    ve výši          8.583,05 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb  + 171.674,09 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 
Rozpočtové opatření číslo 11 

Na základě požadavku společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve prospěch 

rozpočtu kapitálových výdajů k zajištění finančního krytí zakázek přecházejících z roku 2021 – podchod u Mercury 

(880.000 Kč), Žižkova kasárna (186.000 Kč), Denní centrum s noclehárnou (70.000 Kč), Dolní 1. FCC (445.000 Kč), Tylova 

11, 11a (139.000 Kč) a Sokolský ostrov (234.000 Kč) ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2021 v celkové výši 

1.954.000 Kč: 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 1.954.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6561 – Stavby – podchod u Mercury 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby + 880.000,00 Kč  

§ 3613 – Nebytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6537 – Stavby – Žižkova kasárna 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +      186.000,00 Kč  

§ 3613 – Nebytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6548 – Stavby – Denní centrum s noclehárnou 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +        70.000,00 Kč  

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

 

  



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6507 – Stavby – Dolní 1. FCC 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +      445.000,00 Kč  

§ 3613 – Nebytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6289 – Stavby – Tylova 11, 11a 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +      139.000,00 Kč  

§ 3612 – Bytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6541 – Stavby – Sokolský ostrov 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Stavby              +      234.000,00 Kč  

§ 3613 – Nebytové hospodářství  

 
Rozpočtové opatření číslo 12 

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve prospěch rozpočtu 

běžných výdajů na podlimitní technické zhodnocení (1.050.000 Kč) a současně ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na 

světelná signalizační zařízení (550.000 Kč) pro úhradu faktur na upgrade technologie preference MHD a doplnění systému 

preference BUS na SSZ ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2021 v celkové výši 1.600.000 Kč: 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech         +          1.600.000,00 Kč  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4059 – Podlimitní technické zhodnocení  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení         +   1.050.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6653 – Světelná signalizační zařízení  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby         +      550.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 
Rozpočtové opatření číslo 14  

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb 

– EHMK (575.141 Kč) na financování projektu EHMK "Externí expert pro rozvoj kultury v ČB", na nákup ostatních služeb – 

galerie v Domě umění (70.000 Kč) na projekt Bienále umění v Benátkách, na nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí 

(745.360 Kč) na dofinancování mimořádného provozu ledového kluziště a souvisejících atrakcí, zapojením nespecifikované 

rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4054 – Nákup ostatních služeb – EHMK  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 575.141,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 70.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3816 – Nákup ostatních služeb – Adventní trhy na náměstí 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 745.360,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.390.501,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 



Rozpočtové opatření číslo 15 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na ostatní nákup DNM – web 

EHMK 2028 (91.000 Kč) na zajištění tvorby specializovaného responzivního webu a současně na zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů na nákup ostatních služeb – EHMK 2028 (302.500 Kč) na zajištění výroby a vysílání televizního pořadu Kultura 2028 

v Jihočeské televizi v rámci financování projektu EHMK, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6564 – Ostatní nákup DNM – web EHMK 2028 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 6119 – Ostatní nákup DNM   + 91.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4072 – Nákup ostatních služeb – EHMK 2028 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb   + 302.500,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 393.500,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 16 

Na základě žádosti odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – zeleň 

Třebotovice, Kaliště na dofinancování údržby veřejné zeleně (cena vzešlá z výběrového řízení vyšší oproti předpokladu), 

zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2829 – Nákup ostatních služeb – zeleň Třebotovice, Kaliště 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb   + 184.000,00 Kč 

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 184.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 17 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičních příspěvků na provoz u školských 

příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ a ŠJ) úpravou jejich rozpočtů roku 2022 dle rozpisu v celkové výši 960.000 Kč (včetně 

úprav závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost) z důvodu změny způsobu financování odměn 

ředitelů/lek ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy na ostatní nákupy jinde nezařazené – 

projekty rozšiřující služby škol: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 960.000,00 Kč 

 zvýšení 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           +     960.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 

Zveřejněno dne 1. 2. 2022. 


