
 

 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V61, V60 A V64 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 23.09.2019 č. usnesení 1267/2019 
 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 59 
Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů 

z akce ostatní nákupy DNM – Mariánské náměstí na akci ostatní nákupy DNM – Kulturní dům Slávie na 

navýšení prostředků na odměny účastníkům zadávacího řízení a odměn za skicovné: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6455 – Ostatní nákupy DNM – Mariánské náměstí 

odpovědné místo 107 – Útvar hlavního architekta 

položka 6119 – Ostatní nákupy DNM - 600.000 Kč 

paragraf 3636 – Územní rozvoj 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6456 – Ostatní nákupy DNM – Kulturní dům Slavie 

odpovědné místo 107 – Útvar hlavního architekta 

položka 6119 – Ostatní nákupy DNM + 600.000 Kč 

paragraf 3636 – Územní rozvoj 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 60 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce ZTV 

Nové Roudné na akci rekonstrukce kanalizací na realizaci zakázky „České Budějovice, ulice Lázeňská – 

Chránička splaškové kanalizace“:  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6861 – ZTV Nové Roudné 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.200.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6731 – Rekonstrukce kanalizací 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.200.000 Kč 

paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 64 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

z akce opravy a udržování – chodníky, parkoviště a cyklostezky na akci opravy a udržování – komunikací na 

dofinancování oprav komunikací v ul. V. Talicha v úseku O. Nedbala – K. Šafáře a v ul. K. Uhlíře (ceny 

z výsledků veřejných zakázek jsou vyšší oproti rozpočtovým cenám):  

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

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování - 1.000.000 Kč 

paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2352 – Opravy a udržování – komunikací 

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování + 1.000.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 

 


