
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 83 AŽ 98   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 30. 5. 2022 Č. USNESENÍ 799/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 83 

Zapojení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon činnosti sociální práce 

(s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy 

zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13015) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu      + 4.870.921,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 

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. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru       + 3.629.057,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan.       + 900.007,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění       + 326.615,00 Kč 

položka 5038 – Pojistné na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov.     + 15.242,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 84 
Zapojení 3. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů      + 1.490.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 13305)  

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO      + 1.490.000,00 Kč 

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 85 
Zapojení 3. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů    + 32.802.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím    + 32.802.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 86 
Zapojení 3. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů    + 18.263.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím    + 18.263.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 



Rozpočtové opatření číslo 87 
Zapojení 3. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 25.887.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 25.887.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 88 
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „ZŠ Nerudova České Budějovice – výměna oken 

v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova – 2. etapa“ ve výši 250.000 Kč a současně snížení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ 

Nerudova ve výši 416.000 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy na opravy a udržování - 

sportoviště na realizaci projektu v celkové výši 666.000 Kč (v rámci úpravy rozpočtu PO dochází ke změně závazného 

ukazatele opravy a udržování): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 416) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů +  250.000,00 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2556 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -              416.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4028 – Opravy a udržování – sportoviště (UZ 416 ve výši   250.000 Kč) 

(bez UZ ve výši    416.000 Kč) 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5171 – Opravy a udržování +  666.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 

Rozpočtové opatření číslo 89 
Na základě žádosti odboru sociálních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů v celkové hodnotě 572.000 Kč na platy 

zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody (248.000 Kč), ostatní osobní výdaje (300.000 Kč), nákup 

materiálu jinde nezařazený (8.000 Kč), nákup ostatních služeb (10.000 Kč) a služby elektronických komunikací (6.000 Kč) pro 

finanční krytí výdajů na provozování komunitního centra pro občany Ukrajiny o názvu „Ukrajinské komunitní centrum Nadija“ 

na období 4. 5. – 30. 9. 2022, zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných 

výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4098 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru    +          184.771,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4099 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti    +           45.824,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4100 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění     +           16.629,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4101 – Pojistné na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5038 – Pojistné na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov.   +                776,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4102 – Ostatní osobní výdaje – vyplácení pracovní smlouvy DPP - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje     +         300.000,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4103 – Nákup materiálu jinde nezařazený - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený     +             8.000,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4104 – Nákup ostatních služeb - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb     +           10.000,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4105 – Služby elektronických komunikací - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5162 – Služby elektronických komunikací     +            6.000,00 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     - 572.000,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 90 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ Máj I na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc duben 2022, zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina 

alokované u finančního odboru v běžných výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4093 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Ukrajina  

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 29.700,00 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 - 29.700,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 91 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ Máj II na úhradu mezd pracovníků socializační adaptační třídy za měsíc duben 2022 (95.321 Kč) a na úhradu 

lékařských vstupních prohlídek (1.400 Kč), zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru 

v běžných výdajích (v rámci úpravy dochází ke změně závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní 

neschopnost): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4094 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Ukrajina  

odpovědné místo 216 – ZŠ Máj II 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 96.721,00 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 - 96.721,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 92 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Nová na úhradu mezd pracovníků socializačních adaptačních tříd (230.155 Kč) a na úhradu obědů 

ukrajinských žáků (130.050 Kč) za měsíc duben 2022, zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního 

odboru v běžných výdajích (v rámci úpravy dochází ke změně závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní 

neschopnost): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4092 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Ukrajina  

odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 360.205,00 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 - 360.205,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 93 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestičního 

transferu společnosti Hvězdy nad Vltavou s.r.o. na realizaci Mezinárodního hudebního festivalu Hvězdy nad Vltavou, 

zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2106 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám  

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře +     500.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 500.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 94 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace MŠ Papírenská na havarijní opravu kanalizační přípojky, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2536 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 201 – MŠ Papírenská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 354.608,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 354.608,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 95 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o navýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí investičního 

transferu Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na 

vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou církevní základní školy v ul. Rudolfovská, zapojením rezervy 

investičních výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6569 – Investiční transfery církvím a náboženským společnostem  

odpovědné místo 105 – Odbor školství a tělovýchovy 

položka 6323 – Investiční transfery církvím a náboženským společnostem          +   1.000.000,00 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                                                                                       -          1.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 96 
Na základě žádosti finančního odboru o zapojení nedaňových příjmů (kursové rozdíly v příjmech) do rozpočtu běžných 

výdajů na kursové rozdíly ve výdajích pro finanční krytí kursových rozdílů vzniklých při obchodování na finančních trzích:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1138 – Kursové rozdíly v příjmech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2143 – Kursové rozdíly v příjmech     + 300.000,00 Kč 

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2066 – Kursové rozdíly ve výdajích 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5142 – Kursové rozdíly ve výdajích     + 300.000,00 Kč 

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

 



Rozpočtové opatření číslo 97 
Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění za škodu 

způsobenou na majetku města do rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář primátora na opravy a udržování – varovný 

a informační systém obyvatelstva na opravu poškozeného bezdrátového hlásiče VISO při dopravní nehodě: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1091 – Příjem z pojistných plnění 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2322 – Příjem z pojistných plnění     + 35.851,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2763 – Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  

položka 5171 – Opravy a udržování     + 35.851,00 Kč 

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva 

 

Rozpočtové opatření číslo 98 
Na základě žádosti odboru kancelář primátora o přesun části rozpočtu běžných výdajů z oprav a udržování – varovný 

a informační systém obyvatelstva do rozpočtu kapitálových výdajů na programové vybavení – upgrade SW na úhradu upgradu 

softwaru k provozu a obsluze stávajícího varovného informačního systému obce: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2763 – Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  

položka 5171 – Opravy a udržování - 298.870,00 Kč 

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6570 – Programové vybavení – upgrade SW  

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  

položka 6111 – Programové vybavení + 298.870,00 Kč 

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva 

 

Zveřejněno dne 6. 6. 2022. 


