
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 87 AŽ 98   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 15.07.2019 č. usnesení 953/2019 

 
Rozpočtové opatření číslo 87 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II 

na projekt „MŠ Větrná - ŠABLONY II“, ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Větrná: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši   116.874,75 Kč) 

                                                                                                             (NZ 1035 UZ 33063 ve výši   662.290,25 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

 + 779.165,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3846 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši    116.874,75  Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši    662.290,25 Kč) 

odpovědné místo 203 – MŠ Větrná 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 779.165,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 88 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II 

na projekt „Šablony II na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB“, ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ L. Kuby: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši     427.332,32 Kč) 

                                                                                                             (NZ 1035 UZ 33063 ve výši   2.421.549,68 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

 + 2.848.882,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3257 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši       427.332,32 Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši    2.421.549,68 Kč) 

odpovědné místo 220 – ZŠ a MŠ L. Kuby 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.848.882,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 89 
Zapojení dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci OP životního prostředí 2014-2020 na financování projektu 

"Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města a ORP České 

Budějovice" na splátku revolvingového úvěru u KB, a. s. (výdaje na tuto akci byly předfinancovány z přijatého úvěru): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NZ/UZ 1065 15974 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 11.161.141,74 Kč 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8037 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. – KB, a. s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2022 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. 

 - 11.161.141,74 Kč 

Rozpočtové opatření číslo 90 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 

pro SK Dynamo České Budějovice, a. s. za vzornou reprezentaci města v soutěži FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA v sezóně 

2018/2019, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3331 - Neinv. transfery nefin. podnik. subj.- práv. osob. – podpora sportu 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám + 500.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 

 



• 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 91 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nová na financování 

projektu „Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd“: 

• snížení 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 - 55.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2550 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 55.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 92 
Na základě žádosti odboru kancelář tajemníka o navýšení rozpočtu běžných výdajů určených na platy zaměstnanců a s tím 

související odvody na mimořádné odměny pracovníků stavebního úřadu za pracovní činnosti nad rámec úkonů vyplývajících 

z popisu práce (v součinnosti s ČSÚ důkladně ověření, popřípadě doplnění nekonzistentních nebo neúplných údajů v RÚIAN), 

navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
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 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 429.147,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. + 106.428,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 38.623,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 1.802,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 576.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 93 
Na základě žádosti odboru územního plánování o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na ostatní nákupy 

dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na konzultační, 

poradenské a právní služby k zajištění nezávislé technické podpory při zpracování územně plánovací dokumentace pro město 

České Budějovice a zajištění kooperace zástupců vedení města a zpracovatele nového územního plánu: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6310 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města 

odpovědné místo 111 – odbor územního plánování 

položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - 2.000.000,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2262 – Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc 

odpovědné místo 111 – odbor územního plánování 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 2.000.000,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 94 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění 

(za škody způsobené na majetku města) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí na opravu dřevěné podlahy 

v kanceláři primátora:  

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1091 – Přijaté pojistné náhrady 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 350.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2245 – Opravy a udržování - podlah 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5171 – Opravy a udržování + 350.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 95 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na pořízení uměleckého 

díla BUDĚJCE zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6262 – Kulturní předměty 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 6127 – Kulturní předměty + 140.000,00 Kč 

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 140.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 96 
Zapojení neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Oprava lávky u Povodí Vltavy“ – 

ISPROFOND 5312210001 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků pro financování výměny 

zábradlí lávky u Povodí Vltavy: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1111 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (UZ 91252) 

   odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů + 1.771.689,00 Kč 
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2353 – Opravy a udržování – mostů (UZ 91252) 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování + 1.771.689,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 

Rozpočtové opatření číslo 97 
Na základě požadavku investičního odboru na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na akci Sportovní 

zařízení města – stavby na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Sportovní zařízení města na financování 

oprav západní tribuny na fotbalovém stadionu (opravy omítek stěn a stropů vč. výmalby a výměny podlahových krytin - 

595.000 Kč) a výměny světel ve sportovní hale (884.000 Kč) v celkové výši 1.479.000 Kč (v rámci úpravy rozpočtu dochází 

k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6392 – Sportovní zařízení města - stavby  

odpovědné místo 112 – investiční odbor  -  1.479.000,00 Kč 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3483 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.479.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 98 
Na základě požadavku investičního odboru na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru určených na 

akci Parkoviště Jírovcova ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků na zajištění povýsadbové 

údržby zeleně na záchytném parkovišti Jírovcova (vyplývá ze smlouvy č. 2019000636 o zřízení záchytného parkoviště 

Jírovcova, České Budějovice – III. etapa): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 7001 – Parkoviště Jírovcova 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 155.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2339 – Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 155.000,00 Kč 

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 


