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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 88 AŽ 93   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Rada města České Budějovice dne 16.07.2018 č. usnesení 925/2018 
 
Rozpočtové opatření číslo 88 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnutí neinvestiční dotace pro 

spolek UNIE ROSKA, z. p. s., na provoz centra a pomoc, kterou poskytuje všem pacientům s diagnózou roztroušené sklerózy, 

navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2183 – Neinvestiční transfery spolkům 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 50.000,00 Kč 

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 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 

 

Rozpočtové opatření číslo 89 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „MŠ Pražská“ 

(2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Pražská, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   22.062,60 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 125.021,40 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 147.084,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3859 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   22.062,60 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 125.021,40 Kč) 

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 147.084,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 90 
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče pro rok 2018, navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče: 

 snížení 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 - 44.000,00 Kč 

 snížení 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 - 44.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 

Rozpočtové opatření číslo 91 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestičního 

transferu Syndikátu jihočeských novinářů na vydání knihy rozhovorů vedených profesionálními novináři se zástupci 

jednotlivých kulturních oborů, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3904 – Neinvestiční transfery spolkům – vydavatelská činnost 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 20.000,00 Kč 

§ 3316 – Vydavatelská činnost 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 20.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
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Rozpočtové opatření číslo 92 
Na základě požadavku odboru územního plánování na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na ostatní nákupy DNM – 

ÚPnM – změny na výběr projektanta na zpracování změny Územního plánu města České Budějovice v k. ú. České 

Budějovice 2, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy kapitálových výdajů finančního odboru ve výši 726.000 Kč 

a současně převod části rozpočtu běžných výdajů z akce nákup ostatních služeb – územní analytické podklady ve prospěch 

rozpočtu kapitálových výdajů na ostatní nákupy DNM – RP Pražské předměstí, vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení 

a soulad UP s novým stavebním zákonem: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6010 – Ostatní nákupy DNM – ÚPnM - změny 

odpovědné místo 111 – odbor územního plánování 

položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku + 726.000,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 726.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3255 – Nákup ostatních služeb – úz. analytické podklady  

odpovědné místo 111 – odbor územního plánování 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 370.000,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6008 – Ostatní nákupy DNM – RP Pražské předměstí 

odpovědné místo 111 – odbor územního plánování 

položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku + 55.000,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6160 – Ostatní nákupy DNM – vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení 

odpovědné místo 111 – odbor územního plánování 

položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku + 73.000,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6192 – Ostatní nákupy DNM – soulad UP s novým stavebním zákonem 

odpovědné místo 111 – odbor územního plánování 

položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku + 242.000,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování 

 

Rozpočtové opatření číslo 93 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o zapojení neinvestiční dotace v rámci Dotačního programu 

Jihočeského kraje Smart Cities 1. výzva pro rok 2018 na realizaci projektu „Identifikace potenciálu města České Budějovice 

v oblasti Smart Cities“ ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities na 

zpracování analýzy zabývající se identifikací potenciálu inovativních technologických řešení v oblasti Smart Cities, 

navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 461) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 420.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3905 – Konzultační, poradenské a právní služby – Smart Cities (UZ 461) 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 420.000,00 Kč 

§ 3636 – Územní rozvoj 

 

 
 


