
 

 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V59 AŽ V 62   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

Rada města České Budějovice dne 14.12.2020 č. usnesení 1525/2020 

 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 59 

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

z akce opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky na akci opravy a udržování – mostů na 

dofinancování opravy Modrého mostu (cena vzešlá z výsledku veřejné zakázky je vyšší oproti předpokladu):  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2739 – Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky 

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování - 1.145.000 Kč 

paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2353 – Opravy a udržování – mostů 

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků  

položka 5171 – Opravy a udržování + 1.145.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice  

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 60 
Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů z platů 

zaměstnanců v pracovním poměru a povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti ve prospěch položek OON – odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady, odměny členů 

zastupitelstev obcí a krajů a povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu účinnosti nařízení 

vlády č. 338/2019 Sb., od 1. 1. 2020 o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC:  

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

odpovědné místo 120 – Odbor kancelář tajemníka         - 589.000 Kč 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 

paragraf 6171 – Činnost místní správy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3720 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

odpovědné místo 120 – Odbor kancelář tajemníka         - 200.000 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

paragraf 6112 – Zastupitelstva obcí 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3719 – OON – odměny členům výborů zastupitelstva komisí rady 

odpovědné místo 120 – Odbor kancelář tajemníka           + 330.000 Kč 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje 

paragraf 6112 – Zastupitelstva obcí 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2412 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 

odpovědné místo 120 – Odbor kancelář tajemníka        + 380.000 Kč 

položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 

paragraf 6112 – Zastupitelstva obcí 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3721 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

odpovědné místo 120 – Odbor kancelář tajemníka          + 79.000 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

paragraf 6112 – Zastupitelstva obcí 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 61 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

z nákupu ostatních služeb – KD Vltava a nákupu ostatních služeb – kultura na věcné dary pro realizaci 

reprezentační Knihy o radnici, jako dárku v upomínku návštěvám: 

 

 

 



 

 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3694 – Nákup ostatních služeb – KD Vltava 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu         

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 140.000 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2090 – Nákup ostatních služeb - kultura 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu         

položka 5169 – Nákup ostatních služeb  - 140.000 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2102 – Věcné dary 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu         

položka 5194 – Věcné dary                        + 280.000 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 62 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

z nákupu ostatních služeb – kultura, nákupu ostatních služeb – Kulturní léto a nákupu ostatních služeb – 

Radniční vánoční trhy na konzultační, poradenské a právní služby – kultura pro koncepční studii vč. návrhu 

provozního a finančního modelu a dopadové analýzy k realizaci rekonstrukce a následného provozu KD Slavie:  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2090 – Nákup ostatních služeb – kultura 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu         

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 114.950 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• snížení 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 - 114.950 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2691 – Nákup ostatních služeb – Radniční vánoční trhy 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu         

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 114.950 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3617 – Konzultační, poradenské a právní služby - kultura 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu         

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby        + 344.850 Kč 

paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

 


