
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 7 AŽ 13   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 28.01. 2019 Č. USNESENÍ 119/2019 

 

 
Rozpočtové opatření číslo 7 

Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 na úhradu 

vypracování odborné studie vyhodnocení SEA pro Strategický plán udržitelné městské mobility ze zůstatku základního 

běžného účtu k 31.12.2018, navrhujeme: 

• 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 +             638.880,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3676 – Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility 

odpovědné místo 107 – odbor útvar hlavního architekta  

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 638.880,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování 

 

Rozpočtové opatření číslo 8 
Na základě požadavku společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. na zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 v celkové 

výši 1.995.000 Kč ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na budovy, haly a stavby – J. Plachty 38 (551.000 Kč), J. Bendy 

38, 40, 42 (440.000 Kč), rekonstrukce bytového fondu (594.000 Kč) k zajištění finančního krytí a včasné úhrady zakázek 

v režimu přenesené daňové povinnosti přecházející z roku 2018 a na KD Vltava (410.000 Kč) k zajištění finančního krytí 

vypsání veřejné zakázky u KD Vltava ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018, navrhujeme: 

• 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  +                 1.995.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6488 – Budovy, haly a stavby – J. Plachty 38 (551.000 Kč) 

akce/účel 6479 – Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 (440.000 Kč) 

akce/účel 6103 – Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu (594.000 Kč) 

akce/účel 6460 – Budovy, haly a stavby – KD Vltava (410.000 Kč) 

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

položka 6121 – Budovy, haly a stavby                                                                                            +              1.995.000,00 Kč  

§ 3613 - Nebytové hospodářství  

§ 3612 - Bytové hospodářství 

§ 3612 - Bytové hospodářství 

§ 3613 - Nebytové hospodářství  

 

Rozpočtové opatření číslo 9 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů na úhradu faktury společnosti Havel, Holásek & Partners s. r. o za právní služby ve věci „Výběr 

provozovatele Kulturního domu Slavie“ ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018, navrhujeme: 

• 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        +              217.800,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3821 – Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 217.800,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 10 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o vrácení nevyčerpané účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní 

ochrany dětí v rámci finančního vypořádání za rok 2018 navrhujeme zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018:  

• 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        +              5.273,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně   

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 5.273,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 

Rozpočtové opatření číslo 11 
Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů pro finanční krytí vypsání veřejné 

zakázky na zabezpečení pracovišť v rozsahu doplnění stávajícího nábytku dveřmi, kováním a zámky, dle nařízení EU 

č. 2016/679 o GDPR, navrhujeme zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2018: 

• 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        +              810.313,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3930 – Podlimitní technické zhodnocení  

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5123 - Podlimitní technické zhodnocení +  810.313,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 12 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2019 

poskytnutého Úřadem práce České republiky na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče, navrhujeme: 

• zvýšení 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                                       + 1.488.000,00 Kč 

• zvýšení 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                                                                                   +  1.488.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

 

Rozpočtové opatření číslo 13 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí finančního 

daru do celonárodní sbírky pořádané Nadačním fondem Svatovítské varhany na dokončení nových varhan pro Katedrálu sv. 

Víta, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6510 – Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 6321 – Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem + 50.000,00 Kč 

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 

• 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 

 


