
 

 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V40 AŽ V43    

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

 

Rada města České Budějovice dne 24. 8. 2020 č. usnesení 990/2020 
 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 40 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

z nákupu ostatních služeb – Hudební slavnosti na nákup ostatních služeb – Kulturní léto na pořádání koncertu na 

náměstí Př. Otakara II., jako poděkování všem podílejícím se na úspěšném zvládnutí koronavirové krize: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3987 – Nákup ostatních služeb – Hudební slavnosti 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 400.000 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 + 400.000 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 41 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

z oprav a udržování – svislého dopravního značení na provádění oprav a údržby – komunikací – ostatní: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2789 – Opravy a udržování – svislé dopravní značení 

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování                      - 2.000.000 

Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2790 – Opravy a udržování – komunikací – ostatní 

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování + 2.000.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 42 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

stavební úpravy ulic na akci drobné stavby na zpracování projektu pro doplnění veřejného osvětlení v Hlinské 

ulici a projektu pro vybudování nových přisvětlení přechodů pro chodce pomocí LED svítidel v ulici 

Branišovská, A. Barcala, Strakonická x Fr. Ondříčka, Levobřežní x Labská, Žižkova x Dvořákova, Nádražní x 

Skuherského, Litvínovická: 

 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 6716 – Drobné stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby +500.000 Kč 

paragraf 3631 – Veřejné osvětlení 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 43 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

stavební úpravy ulic na akci Senovážné náměstí – stavební úpravy na dofinancování akce realizace přestupních 

zastávek MHD, autobusového bypassu, napájecích a propojovacích kabelů SSZ na Senovážném náměstí, včetně 

činnosti technického dozoru stavby (cena vzešlá z výsledku veřejné zakázky vyšší oproti předpokladu): 



 

 

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

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.750.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6647 – Senovážné náměstí – stavební úpravy 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.750.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 


