
SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V 52 AŽ V 54  

 V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

 

Rada města České Budějovice dne 18.12.2017 č. usnesení 1731/2017 

 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 52 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce ZTV 

Nové Roudné – 3. etapa a vodohospodářské strojní investice na finanční krytí víceprací při realizaci investičních 

akcí: „Trägerova ulice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu“ a „Mánesova ulice (úsek Novohradská – 

Čechova) – stavební úpravy kanalizace a vodovodu“, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6861 – ZTV Nové Roudné – 3. etapa 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 440.000,- Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

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

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 300.000,- Kč 

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

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

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 740.000,- Kč 

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

 

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 dotační akci „Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice“, navrhujeme: 

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

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 275.000,- Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7030 – Cyklostezka Litvínovice – České Budějovice 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 275.000,- Kč 

paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 54 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů z akce 

nákup ostatních služeb – sběrné dvory na dofinancování akcí nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových 

kosů, separovaný sběr a likvidace černých skládek, navrhujeme: 

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

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 890.000,- Kč 

paragraf 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu 

 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 + 250.000,- Kč 

paragraf 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu 

 

 



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

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 610.000,- Kč 

paragraf 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu 

 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2324 – Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek 

odpovědné místo 115 – Odbor správy veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 30.000,- Kč 

paragraf 3729 – Ostatní nakládání s odpady 

 Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce ZTV Nové Roudné – 3. etapa a vodohospodářské strojní investice na finanční krytí víceprací při realizaci investičních akcí: „Trägerova ulice – stavební  


