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SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V 27 AŽ V 29 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 
 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 21.05.2018  Č. USNESENÍ 688/2018 
 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 27 
Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů 

z akce budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov na ostatní nákupy DNM – Mariánské náměstí na 

zpracování studie a analýzy ohledně možnosti výstavby kulturního zařízení (divadla) na Mariánském náměstí, 

navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6450 – Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov 

odpovědné místo 107 – Útvar hlavního architekta 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.500.000,- Kč 

paragraf 3311 – Divadelní činnost 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6455 – Ostatní nákupy DNM – Mariánské náměstí 

odpovědné místo 107 – Útvar hlavního architekta 

položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku + 1.500.000,- Kč 

paragraf 3636 – Územní rozvoj 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 28 
Na základě požadavku fondu zaměstnanců města o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů z ostatních 

neinvestičních transferů obyvatelstvu – penzijní připojištění na opravy a udržování v rekreačním zařízení Nová 

Pec (částečná rekonstrukce kuchyně, výměna podlahových krytin v hale a společenské místnosti, oprava 

krbového zdiva, malování a nátěr venkovních oken a mříží), navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2534 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění 

odpovědné místo 195 – Fond zaměstnanců města 

položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - 400.000,- Kč 

paragraf 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2532 – Opravy a udržování 

odpovědné místo 195 – Fond zaměstnanců města 

položka 5171 – Opravy a udržování + 400.000,- Kč 

paragraf 6171 – Činnost místní správy 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 29 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů 

z cyklistických tras na cyklostezku Včelná na dofinancování krytí veřejné zakázky (rozpočtovaná cena je nižší 

než cena PD), navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6737 – Cyklistické trasy 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 450.000,- Kč 

paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6955 – Cyklostezka Včelná 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 450.000,- Kč 

paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 

 


