
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 91 AŽ 110   
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 19. 7. 2021 Č. USNESENÍ 854/2021 
 

Rozpočtové opatření číslo 91 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína – 

činnost osmi oddělení“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 415) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 140.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3621 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 415) 
odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 140.000,00 Kč 
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 
 

Rozpočtové opatření číslo 92 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „SOUTĚŽ UMĚNÍ – DPS Carmína“ ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 456) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 100.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 456) 
odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 100.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 
 

Rozpočtové opatření číslo 93 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Kulturní vystoupení Českobudějovického 

pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ J. Š. Baara: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 428) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 30.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 428) 
odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 30.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 
 

Rozpočtové opatření číslo 94 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt 

„Celoroční výstavní činnost v Domě umění v Českých Budějovicích“ ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění 
a architektury) v Domě umění ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na odměny za užití duševního vlastnictví – galerie 
v Domě umění (120.000 Kč), nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění (780.000 Kč) a nákup materiálu jinde nezařazený 
– tisk galerie v Domě umění (50.000 Kč): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 34070) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 950.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3690 – Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění (UZ 34070) 
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 
položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví + 120.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění (UZ 34070) 
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 



položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 780.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3999 – Nákup materiálu jinde nezařazený – tisk galerie v Domě umění (UZ 34070) 
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 50.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 
Rozpočtové opatření číslo 95 

Zapojení zálohy k investiční dotaci v rámci OP Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt 
„Meteosystémy v Českých Budějovicích“ na splátku úvěru u KB, a. s. (výdaje byly předfinancovány z přijatého úvěru): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1116 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů (NZ/UZ 1055 91628) 
   odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů +       3.688.080,00 Kč 
 úprava rozpočtu financování  

akce/účel 8037 – Uhrazené splátky dl. př. půjč. prostř. – KB, a. s. – financování dot. a dalších inv. akcí v období 2017-2022 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -  3.688.080,00 Kč 
 

Rozpočtové opatření číslo 96 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřizovaných 

příspěvkových organizací (základních škol) na podporu vybavování žáků I. ročníků základních škol učebnicemi, školními 
potřebami a učebními pomůckami pro školní rok 2021/2022, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 
odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje  + 522.500,00 Kč 

akce/účel, odpovědné místo, položka, § – dle rozpisu 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 522.500,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 97 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 
na projekt „Webináře gaming“: 
 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 - 25.000,00 Kč 
§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2546 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
odpovědné místo 214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 25.000,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 
 

Rozpočtové opatření číslo 98 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ZŠ Máj I na projekt 
„Webináře gaming“: 
 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 - 25.000,00 Kč 
§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2547 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 25.000,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 



Rozpočtové opatření číslo 99 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o snížení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče za kalendářní 

rok 2021, snížení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče a současně snížení rozpočtu příjmů – přijatých 
neinvestičních transferů finančního odboru: 
 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 - 24.000,00 Kč 
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 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 -       24.000,00 Kč 
 

Rozpočtové opatření číslo 100 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci 

MŠ Zeyerova na pořízení varného kotle do školní kuchyně, zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6154 – Investiční transfery zřízeným PO 
odpovědné místo 209 – MŠ Zeyerova 
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO          +       85.677,68 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 85.677,68 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 101 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

MŠ K. Štěcha v celkové výši 233.000 Kč z důvodu úspory v položce opravy a udržování k poskytnutí investičního transferu 
pro úpravy investičního charakteru v MŠ – zřízení a instalace datové sítě včetně Wi-Fi (150.000 Kč), pořízení vnitřních žaluzií 
a zamykacích okenních klik ve 4 třídách v 1. NP a okenních sítí v kuchyňkách a ŠJ (83.000 Kč); v rámci úpravy dochází ke 
změně závazného ukazatele opravy a udržování: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2562 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 233.000,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6094 – Investiční transfery zřízeným PO 
odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 233.000,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 
 

Rozpočtové opatření číslo 102 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 

kácení, prořezávky, frézování na likvidaci rozsáhlých polomů stromů způsobených silnou bouřkou dne 8. 7. 2021 v městských 
parcích, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2337 – Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování  
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.000.000,00 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 - 1.000.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 103 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od ZŠ a MŠ Kubatova ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení 
účelové dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  



 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   3.752,60 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši 21.264,70 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 25.017,30 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši  3.752,60 Kč) 
    (NZ/UZ 120513014 ve výši 21.264,70 Kč)  
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 25.017,30 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 104 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od MŠ U Pramene ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové 
dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   2.304,23 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši 13.057,27 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 15.361,50 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši  2.304,23 Kč) 
    (NZ/UZ 120513014 ve výši 13.057,27 Kč)  
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 15.361,50 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 105 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od ZŠ a MŠ Vl. Rady ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení 
účelové dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   2.468,81 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši 13.989,94 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 16.458,75 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   2.468,81 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši 13.989,94 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 16.458,75 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 106 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od MŠ Nerudova ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové 
dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   3.555,09 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši 20.145,51 Kč) 
 



odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 23.700,60 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   3.555,09 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši 20.145,51 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 23.700,60 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 107 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od MŠ Jizerská ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové 
dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   6.981,97 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši 39.564,53 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 46.546,50 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   6.981,97 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši 39.564,53 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 46.546,50 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 108 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od MŠ Zeyerova ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové 
dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši  1.565,97 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši  8.873,83 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 10.439,80 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši  1.565,97 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši  8.873,83 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 10.439,80 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 109 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od MŠ Neplachova ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové 
dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši     4.461,66 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši   25.282,74 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 29.744,40 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 120113014 ve výši     4.461,66 Kč) 
 (NZ/UZ 120513014 ve výši   25.282,74 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 29.744,40 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 110 
Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2021 

ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34352) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 38.760.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 34352) 
odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 38.760.000,00 Kč 
§ 3311 – Divadelní činnost 

 


