
 

 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V35 AŽ V38  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 03.06.2019 č. usnesení 748/2019 
 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 35  
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

drobné stavby (chodníky, parkoviště) na akci drobné stavby (komunikace) na financování víceprací provedených 

v rámci výstavby zastávek MHD Na Dlouhé louce podle předložených změnových listů (provizorní přístupová 

komunikace k zastávce č. 1, změna hloubky uložení kabelů VO a SSZ a doplnění o části SSZ), navrhujeme: 

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

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 550.000,- Kč 

paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6715 – Drobné stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 550.000,- Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 36 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

„Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“ na akci „Snížení energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha“ na 

zpracování projektové dokumentace, navrhujeme: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6993 – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 730.000,- Kč 

paragraf 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7051 – Snížení energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 730.000,- Kč 

paragraf 3111 – Mateřské školy 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 37 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

„Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“ a „Snížení energetické náročnosti - ZŠ a MŠ Kubatova“ na akci 

„Snížení energetické náročnosti – MŠ Větrná“ na zpracování projektové dokumentace, navrhujeme: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6993 – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 300.000,- Kč 

paragraf 3111 – Mateřské školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7046 – Snížení energetické náročnosti – ZŠ a MŠ Kubatova 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 310.000,- Kč 

paragraf 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7052 – Snížení energetické náročnosti – MŠ Větrná 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 610.000,- Kč 

paragraf 3111 – Mateřské školy 

 

 



 

 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 38 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

„Snížení energetické náročnosti – ZŠ a MŠ Kubatova“ na akci „Snížení energetické náročnosti – ZŠ T. G. 

Masaryka“ na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavebních úprav v areálu ZŠ, navrhujeme: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7046 – Snížení energetické náročnosti – ZŠ a MŠ Kubatova 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 730.000,- Kč 

paragraf 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7053 – Snížení energetické náročnosti – ZŠ T. G. Masaryka 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 730.000,- Kč 

paragraf 3113 – Základní školy 

 


