
SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V 61 AŽ V 65    

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 26.11.2018  Č. USNESENÍ 1536/2018 

 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 61 

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

propojení ulic M. Horákové – Strakonická na drobné stavby na stavební úpravy stávajícího chodníku a parkovacích 

stání v ulici Staroměstská: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6843 – Propojení ulic M. Horákové - Strakonická 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 600.000,- Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6720 – Drobné stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 600.000,- Kč 

paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 62 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce PD na 

připravované stavby na sociální zařízení stavby na dofinancování vybudování zimní zahrady odloučeného 

pracoviště Domova pro seniory Máj v ulici Na Zlaté stoce (na základě zpracované PD cena vyšší oproti 

předpokladu): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6614 – PD na připravované stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.600.000,- Kč 

paragraf 3745 – Péče o vzhled a veřejnou zeleň  

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

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.600.000,- Kč 

paragraf 4350 – Domovy pro seniory 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 63 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

propojení ulic M. Horákové – Strakonická na dofinancování stavebních úprav Nerudovy ulice (na základě 

zpracované PD cena vyšší oproti předpokladu): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6843 – Propojení ulic M. Horákové - Strakonická 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 2.000.000,- Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6816 – Stavební úpravy ulic 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.000.000,- Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 

 

 



Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 64 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

vodohospodářské strojní investice na ČOV ČB – modernizace technologie na osazení klapek DN 800 před 

biologickým čištěním: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6618 – Vodohospodářské strojní investice 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 1.000.000,- Kč 

paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6623 – ČOV ČB – modernizace technologie 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 1.000.000,- Kč 

paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 65 
Na základě požadavku Městské policie úprava zapojené části dotace na rok 2018 na projekt „České 

Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018 – 2020“ a prostředků vlastního podílu dle konečného propočtu 

platů APK, a to: převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů určených na povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost a na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve prospěch rozpočtu 

určených na platy zaměstnanců v pracovním poměru a náhrady mezd v době nemoci: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3544 – Povin. poj. na soc. zabez. a přísp. na stát. polit. zam. UZ 14032  (- 60.000 Kč) 

      akce/účel 3544 – Povin. poj. na soc. zabez. a přísp. na stát. polit. zam.                   (- 15.000 Kč)              

odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality                                                                 - 75.000 Kč   

položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti    

      § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3545 – Povin. poj. na veřejné zdravotní pojištění UZ 14032                    (- 22.200 Kč) 

akce/účel 3545 – Povin. poj. na veřejné zdravotní pojištění                                       (- 5.550 Kč) 

odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality                                                                  -27.750 Kč  

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru UZ 14032                     (+ 78.200 Kč) 

akce/účel 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                       (+ 19.550 Kč) 

      odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality                                                                + 97.750 Kč     

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech  

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3786 – Náhrady mezd v době nemoci  UZ 14032                                      (+ 4.000 Kč) 

akce/účel 3786 – Náhrady mezd v době nemoci                                                         (+ 1.000 Kč) 

odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality                                                                  + 5.000 Kč   

položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci  

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 

 

 

 

 

 


