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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 94 AŽ 111   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Rada města České Budějovice dne 20. 08. 2018 č. usnesení 1055/2018 
 

Rozpočtové opatření číslo 94 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na ostatní nákupy 

jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol ve prospěch zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím ZŠ a MŠ na vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum – Příběhy našich sousedů, navrhujeme: 

 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 - 211.400,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel - dle rozpisu 

odpovědné místo – dle rozpisu 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 211.400,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 95 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkovou 

organizaci MŠ Pražská ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (zapojení 

úhrady neinvestičních nákladů za děti zaměstnanců firmy Robert Bosch v roce 2017, předfinancováno z rozpočtu města), 

navrhujeme:  

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2542 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.009.612,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.009.612,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 96 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o poskytnutí investičního transferu příspěvkové organizaci MŠ 

Pražská na vybudování dvou herních ploch z litého polyuretanového povrchu na zahradě, navrhujeme zapojení rezervy 

kapitálových výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6483 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská  

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 680.000,00 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 - 680.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 97 
Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2018 

v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, navrhujeme: 

 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 + 12.200.000,00 Kč 
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 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 + 12.200.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 98 
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm 

v Českém Krumlově v roce 2018 na zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo České 

Budějovice, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 746) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 2.000.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 746) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.000.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 99 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení finančního daru od Česko-německého fondu 

budoucnosti na projekt Pia Linz - KRESBY ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – galerie 

v Domě umění a odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1219 – Přijaté neinvestiční dary  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary  + 80.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 55.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3690 – Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 25.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 100 

Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na drobné stavby 

ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na drobný hmotný dlouhodobý majetek na úhradu označníku zastávek u akce 

„Zastávky MHD Midibus U Pošty, Senovážné náměstí“, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6715 – Drobné stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 29.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3512 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 29.000,00 Kč 

§ 2212 - Silnice 

 

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

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na opravu topného systému, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele Opravy a udržování), navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2567 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 236 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 72.400,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 
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 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 72.400,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 102 
Zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku 

přestupkového řízení za 1. pololetí roku 2018 na zvýšení zůstatku základního běžného účtu, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1117 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 86.000,00 Kč 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 86.000,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 103 
Zapojení druhé splátky účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 7.870.057 Kč na úhradu nákladů 

souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody (7.870.057 Kč).  Současně 

navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře tajemníka (7.870.057 Kč) na zvýšení zůstatku 

základního běžného účtu: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13011) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 7.870.057,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

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 + 5.854.826,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstn. + 1.463.707,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 526.934,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 24.590,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
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 - 5.854.826,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstn. - 1.463.707,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 526.934,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 24.590,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech         -   7.870.057,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 104 
Zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce (s výjimkou agendy 

sociálně-právní ochrany dětí) ve výši 3.319.664 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na výkon 

sociální práce (70.000 Kč), odboru vnitřních věcí na cestovné (30.000 Kč) a odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců 

a s tím související odvody na úseku sociální pomoci (3.219.664 Kč). Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů 

(z rozpočtu města) kanceláře tajemníka (3.219.664 Kč), na zvýšení zůstatku základního běžného účtu: 

 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 + 3.319.664,00 Kč 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
akce/účel 3841 – Služby školení a vzdělávání – výkon sociální práce  

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5167 – Služby, školení a vzdělávání  + 70.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
akce/účel 2248 – Cestovné 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5173 – Cestovné + 30.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 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 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 2.395.227,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstn. + 598.807,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 215.570,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 10.060,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
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 - 2.395.227,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstn. - 598.807,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 215.570,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 10.060,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změna stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 3.219.664,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 105 
Na základě požadavku investičního odboru na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů určených na sociální zařízení - stavby 

na rekonstrukci stropů na chodbách CSS Staroměstská (navýšení cen stavebních prací dle zhotovené PD), navrhujeme zapojení 

rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6271 – Sociální zařízení - stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.800.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 1.800.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 106 

Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na ZŠ Bezdrevská – 

vybavení jazykové učebny ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na úhradu drobného hmotného dlouhodobého 

majetku - vybavení jazykové učebny – ZŠ Bezdrevská (finanční krytí v souladu s účetními standardy), navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7015 – ZŠ Bezdrevská – vybavení jazykové učebny 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 1.977.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3908 – DHDM – vybavení jazykové učebny – ZŠ Bezdrevská 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 1.977.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 107 

Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na ZŠ Pohůrecká – 

rekonstrukce učebny fyziky ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na úhradu drobného hmotného dlouhodobého 

majetku – rekonstrukce učebny fyziky – ZŠ Pohůrecká (finanční krytí v souladu s účetními standardy), navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7024 – ZŠ Pohůrecká – rekonstrukce učebny fyziky 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.890.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3910 – DHDM – rekonstrukce učebny fyziky – ZŠ Pohůrecká 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 1.890.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 108 

Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na drobný hmotný 

dlouhodobý majetek – moderní jazyková multifunkční učebna – ZŠ Kubatova ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů 

určených na moderní jazykovou multifunkční učebnu – ZŠ Kubatova – stavba (finanční krytí v souladu s účetními standardy), 

navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

v akce/účel 3901 – DHDM – moderní jazyková multifunkční učebna – ZŠ Kubatova 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 400.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 7035 – Moderní jazyková multifunkční učebna - ZŠ Kubatova – stavba 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 400.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 109 

Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na PD na připravované 

stavby ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na nákup ostatních služeb – PD rybníky k obnově rybníka Bagr 

(odbahnění, opravy, obnova vodního režimu) ve Stromovce, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

v akce/účel 6611 – PD na připravované stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 500.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3103 – Nákup ostatních služeb – PD rybníky 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 500.000,00 Kč 

§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině 

 

Rozpočtové opatření číslo 110 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizaci MŠ Papírenská na opravu kanalizační přípojky havárie (navýšený rozsah prací) navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:  

 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 + 116.027,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

 

 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
Ing. Vacíková D. 6 21.8.2018 
 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 116.027,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 111 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Základní 

škola Emy Destinové - Šablony“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ E. Destinové, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   19.174,02 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 108.652,78 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 127.826,80 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3886 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  19.174,02 Kč) 

  (UZ 1035 33063 ve výši 108.652,78 Kč) 

odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 127.826,80 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 


