
 

 

SCHVÁLENÉ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO V34  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

 

Rada města České Budějovice dne 18. 7. 2022 č. usnesení 1008/2022 

 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 34 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod rozpočtu v rámci běžných výdajů z platů 

zaměstnanců v pracovním poměru, z ostatních osobních výdajů a s tím souvisejících odvodů na ostatní platy – 

refundace a s tím související odvody pro finanční krytí výdajů na refundace mezd zaměstnanců komunitního 

centra pro občany Ukrajiny o názvu „Ukrajinské komunitní centrum Nadija“: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4098 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru                         - 184.771 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4099 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti              - 45.824 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4100 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         - 16.629 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4101 – Poj. na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov. - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5038 – Poj. na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov.         - 776 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4102 – Ostatní osobní výdaje – vyplácení pracovní smlouvy DPP - Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje                            - 300.000 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4112 – Ostatní platy - refundace – Ukrajina (ZJ 100) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5019 – Ostatní platy                            + 484.771 Kč 

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4113 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – Ukrajina (ZJ 100) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                        + 63.229 Kč 

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 

Zveřejněno dne 27. 7. 2022. 

 


