
 

 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V77 AŽ V82 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 16.12.2019 č. usnesení 1656/2019 
 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 77 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

modernizace systému řízení křižovatek na akci strategické detektory, kamery a meteosystémy na financování 

akce „Meteorologické systémy pro účely dopravy na území města České Budějovice“ před vypsáním veřejné 

zakázky na zhotovitele:  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7003 – Modernizace systému řízení křižovatek 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 2.000.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7004 – Strategické detektory, kamery a meteosystémy 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 2.000.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 78 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce ZTV 

Nové Roudné na akci chodník s místy pro přecházení – ul. A. Trägera a R. Bosche na financování této akce 

z důvodu větších objemů prací a výskytu víceprací zjištěných v průběhu realizace:  

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

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 220.000 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7021 – Chodník s místy pro přecházení – ul. A. Trägera a R. Bosche 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 220.000 Kč 

paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 79 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o převod části rozpočtu běžných výdajů určených 

na konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města, na nákup materiálu jinde nezařazený, na nákup 

ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek ve prospěch konzultačních, poradenských a právních služeb 

pro zajištění přípravy a administrace veřejné zakázky „Dopravní informační a řídící centrum České Budějovice“: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2954 – konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby  - 401.272 Kč 

paragraf 3636 – územní rozvoj 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2446 – nákup materiálu jinde nezařazený 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

položka 5139 – nákup materiálu - 23.660 Kč 

paragraf 2144 – ostatní služby 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2279 – nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek 

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

položka 5169 – nákup ostatních služeb - 31.000 Kč 

paragraf 3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 



 

 

akce/účel 2449 – konzultační, poradenské a právní služby  

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  

položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby  + 455.932 Kč 

paragraf 3636 – územní rozvoj 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 80 
Na základě požadavku SPRÁVY DOMŮ s. r. o. o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 na akci budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 – auticentrum na 

prováděcí projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele na projekt „Autis – Centrum o. p. s. – respitní pobyty 

a týdenní stacionář“: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6479 – Budovy, haly a stavby – J. Bendy 38, 40, 42 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ s. r. o. 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 500.000 Kč 

paragraf 3612 – Bytové hospodářství 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6473 – Budovy, haly a stavby – Plzeňská 44 – auticentrum    

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ s. r. o 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 500.000 Kč 

paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 81 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

z nákupu ostatních služeb – separovaný sběr a z oprav a udržování – chodníky, parkoviště a cyklostezky na 

nákup ostatních služeb – sběrné dvory pro dofinancování provozu sběrných dvorů (1.560.000 Kč) a na nákup 

ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů za měsíc listopad 2019 (75.000 Kč):  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2321 – Nákup ostatních služeb – separovaný sběr 

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 1.100.000 Kč 

paragraf 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 

• 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 - 535.000 Kč 

paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2322 – Nákup ostatních služeb – sběrné dvory      

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.560.000 Kč 

paragraf 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2320 – Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů    

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 75.000 Kč 

paragraf 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 

  

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 82 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o převod rozpočtu v rámci běžných výdajů určených 

na nákup ostatních služeb – ISO 50001 na akci nákup ostatních služeb – energetické služby se zaručeným 

výsledkem na zpracování analýzy posouzení vhodnosti objektů v majetku města pro realizaci energeticky 

úsporných projektů v rámci EPC (energetická služba se zaručeným výsledkem):  

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3918 – Nákup ostatních služeb – ISO 50001 

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 500.000 Kč 

paragraf 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje 

 

 



 

 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3994 – Nákup ostatních služeb – energetické služby se zaručeným výsledkem  

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků      

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 500.000 Kč 

paragraf 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje 
 

 


