
 
 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V50 A V51  
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

 
Rada města České Budějovice dne 13. 12. 2021 č. usnesení 1560/2021 

 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 50 

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce PD 
na připravované stavby na akci Projektová dokumentace – veřejná prostranství na zpracování projektové 
dokumentace „Parku Mánesova – Čechova“: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

   akce/účel 6611 – PD na připravované stavby 
   odpovědné místo 112 – Investiční odbor 
   položka 6121 – Budovy, haly a stavby            - 220.000 Kč 
   § 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
   akce/účel 6630 – Projektová dokumentace – veřejná prostranství 
   odpovědné místo 112 – Investiční odbor      
   položka 6121 – Budovy, haly a stavby          + 220.000 Kč 
   § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 51 

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 
z akce nákup ostatních služeb – sběrné dvory na akce nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikace 
(317.000 Kč) a nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek (63.000 Kč) na dofinancování výdajů za 
listopad 2021: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2322 – Nákup ostatních služeb – sběrné dvory 
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb                        - 380.000 Kč 
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2788 – Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací 
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků     
položka 5169 – Nákup ostatních služeb                       + 317.000 Kč 
§ 2212 – Silnice 

  zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2324 – Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek 
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků      
položka 5169 – Nákup ostatních služeb            + 63.000 Kč 
§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady 

 
Zveřejněno dne 17. 12. 2021. 
 


