
 

 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V71 AŽ V75 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 25.11.2019 č. usnesení 1617/2019 
 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 71 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

„Základní školy – stavby“ na akci „Atletický koridor“ na dofinancování této akce v důsledku nezbytných změn 

oproti projektové dokumentaci stavby a vynucených změn realizace díla oproti smlouvě o dílo:  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6267 – Základní školy – stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 220.000 Kč 

paragraf 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6635 – Atletický koridor 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 220.000 Kč 

paragraf 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 72 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

„Základní školy – stavby“ na akci „Vybudování přírodní zahrady ZŠ E. Destinové“ na dofinancování této akce 

v důsledku nezbytných změn oproti projektové dokumentaci stavby a vynucených změn realizace díla oproti 

smlouvě o dílo:  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6267 – Základní školy – stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 408.000 Kč 

paragraf 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7049 – Vybudování přírodní zahrady ZŠ E. Destinové 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 408.000 Kč 

paragraf 3113 – Základní školy 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 73 
Na základě požadavku Městské policie v rámci odpovědného místa Program prevence kriminality o úpravu 

zapojené části dotace na rok 2019 na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018 – 2020“ 

a prostředků vlastního podílu dle konečného propočtu platů APK, a to: převod části rozpočtu v rámci běžných 

výdajů určených na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost a na povinné pojistné 

na veřejné zdravotní pojištění ve prospěch rozpočtu určených na platy zaměstnanců v pracovním poměru 

a náhrady mezd v době nemoci: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3544 – Povin. poj. na soc. zabez. a přísp. na stát. polit. zam. UZ 14032  (- 74.104 Kč) 

      akce/účel 3544 – Povin. poj. na soc. zabez. a přísp. na stát. polit. zam.                   (- 22.649 Kč) 

odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality                                                                 - 96.753 Kč 

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

paragraf 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3545 – Povin. poj. na veřejné zdravotní pojištění UZ 14032  (- 26.678 Kč) 

akce/účel 3545 – Povin. poj. na veřejné zdravotní pojištění   (- 8.754 Kč) 

odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality                                                                 - 35.432 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  

paragraf 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 

 

 



 

 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru UZ 14032 (+ 88.488 Kč) 

akce/účel 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (+ 27.305 Kč) 

odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality       + 115.793 Kč 

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

paragraf 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3786 – Náhrady mezd v době nemoci UZ 14032  (+ 12.294 Kč) 

akce/účel 3786 – Náhrady mezd v době nemoci (+ 4.098 Kč) 

odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality         + 16.392 Kč 

položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci  

paragraf 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 74 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

„Stavební úpravy ulic“ na akci „Rekonstrukce kanalizací“ na dofinancování dodatku č. 1 k SOD na realizaci 

stavby „České Budějovice – Mánesova ulice – silnice II/156“ týkající se realizace zastávky MHD z betonových 

panelů a výměny vodovodního řadu pod touto zastávkou:   

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

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.900.000 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 + 1.900.000 Kč 

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

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 75 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů z akce 

„Opravy a udržování – hřiště“ (154.000 Kč) a „Nákup ostatních služeb“ (90.000 Kč) na akci „Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek – vybavení hřišť“ na rozšíření discgolfového hřiště v parku Stromovka na doplnění 

stávajícího mobiliáře: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2133 – Opravy a udržování – hřiště 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5171 – Opravy a udržování - 154.000 Kč 

paragraf 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2132 – Nákup ostatních služeb 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 90.000 Kč 

paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3557 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 244.000 Kč 

paragraf 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 


