
 

 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V23 AŽ V28   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

Rada města České Budějovice dne 15.06.2020 č. usnesení 692/2020 

 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 23 

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

akce budovy, haly a stavby DPS Máj, Větrná – instalace fotovoltaické elektrárny na nedotační akci sociální 

zařízení – stroje a zařízení z důvodu správného zařazení fotovoltaické elektrárny do samostatného movitého 

majetku:  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7047 – DPS Máj, Větrná – instalace fotovoltaické elektrárny 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.500.000 Kč 

paragraf 4350 – Domovy pro seniory 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6272 – Sociální zařízení – stroje a zařízení 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 1.500.000 Kč 

paragraf 4350 – Domovy pro seniory 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 24 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

projektová dokumentace – veřejná prostranství a stavební úpravy ulic na akci veřejná prostranství – centrum 

U Juvelu pro vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6630 – Projektová dokumentace – veřejná prostranství 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.500.000 Kč 

paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6816 – Stavební úprava ulic 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 500.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6648 – Veřejná prostranství – centrum U Juvelu 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.000.000 Kč 

paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

  

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 25 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů určených na 

úhradu nákladů realizace akce rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Pittera z dotační akce na 

nedotační akci mateřské školy – stavby (dotační titul z OPŽP nelze čerpat): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7056 – Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni MŠ Pittera 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby             -520.000 Kč 

paragraf 3111 – Mateřské školy  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6265 – Mateřské školy - stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 520.000 Kč 

paragraf 3111 – Mateřské školy  

 

 



 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 26 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

z akce nájemné – kultura a nákup ostatních služeb – Čarodějnice, Den dětí, tradiční svátky, významná výročí 

a kultura (neuskutečněné kulturní akce - COVID) na akci nákup ostatních služeb – Kulturní léto pro finanční 

krytí kulturních aktivit v lokalitě Park 4D a v okolí Komunitního centra:  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2078 – Nájemné - kultura 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5164 – Nájemné - 80.475 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2084 – Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 90.000 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2085 – Nákup ostatních služeb – Den dětí 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 110.000 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2088 – Nákup ostatních služeb – tradiční svátky 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 22.000 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2089 – Nákup ostatních služeb – významná výročí 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 349.000 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2090 – Nákup ostatních služeb – kultura 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 9.790 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2095 – Nákup ostatních služeb – Kulturní léto 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb     + 661.265 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 27 
Na základě požadavku finančního odboru o zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů na položku 

úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům k pokrytí výdajů na zajištění pohyblivé 

úrokové sazby (úrokového SWAPu) části nesplaceného zůstatku úvěru u České spořitelny a.s.: 

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

odpovědné místo 102 – Finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy    - 1.000.000 Kč 

paragraf 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3668 – Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům 

odpovědné místo 102 – Finanční odbor 

položka 5147 – Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům  + 1.000.000 Kč 

paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 28 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

základní školy - stavby na akci mateřské školy – stavby na dofinancování nákladů realizace akce rekonstrukce 

vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Pittera: 



 

 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6267 – Základní školy - stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 2.000.000 Kč 

paragraf 3113 – Základní školy  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6265 – Mateřské školy - stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.000.000 Kč 

paragraf 3111 – Mateřské školy  

 


