
 

 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V 50 AŽ V 55 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

 

Rada města České Budějovice dne 10. 10. 2022 č. usnesení 1427/2022 

 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 50 

Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů z akce platy 

zaměstnanců v pracovním poměru na akci odstupné z důvodu organizační změny na odboru školství a tělovýchovy 

(zrušení 2 tabulkových míst): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

odpovědné místo 120 – Kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech           - 399.900 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2682 – Odstupné 

odpovědné místo 120 – Kancelář tajemníka 

položka 5024 – Odstupné                           + 399.900 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 51 
Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů z akce platy 

zaměstnanců v pracovním poměru na akci ostatní osobní výdaje z důvodu vyššího počtu uzavřených dohod 

(tlumočnice do ukrajinského jazyka a další dohody v rámci odborů magistrátu města): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

odpovědné místo 120 – Kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech        - 1.595.000 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2411 – Ostatní osobní výdaje 

odpovědné místo 120 – Kancelář tajemníka 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje                                     + 1.595.000 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 52 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů určených na 

projekt „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ z akce platy zaměstnanců v pracovním poměru – 

Bydlení – kofinancování a současně z akce povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti – Bydlení – kofinancování na akce nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály (40.000 Kč) 

a ostatní platy – terénní soc. pracovnice a konzultanti – Bydlení (330.000 Kč) k proplacení mzdových nákladů 

a paušálů partnerům projektu z důvodu prodloužení doby realizace projektu: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3961 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Bydlení - kofinancování 

(NZ/UZ 104113013 ve výši         - 22.000 Kč) 

(NZ/UZ 104513013 ve výši       - 187.000 Kč) 

(bez UZ                    ve výši        -  11.000 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech            - 220.000 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3962 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Bydlení - 

kofinancování 

(NZ/UZ 104113013 ve výši         - 15.000 Kč) 

(NZ/UZ 104513013 ve výši       - 127.500 Kč) 

(bez UZ                    ve výši           - 7.500 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpeč. a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti         - 150.000 Kč 



 

 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3980 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály 

(NZ/UZ 104113013 ve výši           4.000 Kč) 

(NZ/UZ 104513013 ve výši        34.000 Kč) 

(bez UZ                    ve výši          2.000 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb                                                                                               + 40.000 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím   

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3965 – Ostatní platy – terénní soc. pracovnice a konzultanti – Bydlení 

(NZ/UZ 104113013 ve výši          33.000 Kč) 

(NZ/UZ 104513013 ve výši        280.500 Kč) 

(bez UZ                    ve výši          16.500 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5019 – Ostatní platy                                                                                                              + 330.000 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

  
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 53 

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce PD na 

připravované stavby na akci vodohospodářské strojní investice pro zajištění finančního krytí na zpracování 

projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Meteor“: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6611 – PD na připravované stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6121 – Stavby                              - 280.000 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6618 – Vodohospodářské strojní investice 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení                         + 280.000 Kč 

§ 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 
 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 54 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

stavební úpravy ulice Plavská – chodníky a současně z akce PD na připravované stavby na akci rekonstrukce 

vodovodů pro zajištění finančního krytí na realizaci akce „Suchomelská ulice – rekonstrukce vodovodu 

a veřejného osvětlení“ (1.300.000 Kč) a dále realizaci akce „Bezvýkopová sanace vodovodu na sídlišti Vltava“ 

(300.000 Kč): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6639 – Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby                            - 1.300.000 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6611 – PD na připravované stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby                               - 300.000 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby                                  + 1.600.000 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 
 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 55 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala a současně z akce stavební úpravy ulice Plavská - chodníky na akci 

vodohospodářské strojní investice na úhradu strojní části (vystrojení šachty) v rámci realizace akce „Rekonstrukce 

stávající armaturní šachty č. 7“: 



 

 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6640 – Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby                              - 450.000 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6639 – Stavební úpravy ulice Plavská - chodníky 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby                              - 350.000 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6620 – Vodohospodářské strojní investice 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení                           + 800.000 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 

Zveřejněno dne 19. 10. 2022. 

 


