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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 47 A 48   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 14.05.2018 č. usnesení 93/2018 
 
 

Rozpočtové opatření číslo 47 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu běžných výdajů (2.800.000 Kč) a rozpočtu 

kapitálových výdajů (1.200.000 Kč) k poskytnutí investičního a neinvestičního transferu společnosti Lesy a rybníky města 

Českých Budějovic, s. r. o. na revitalizaci rybníku Lišovský a realizaci plánovaných oprav a rekonstrukce vodních děl 

a souvisejících staveb v majetku statutárního města (rybník Panenský, Vrbenský Přední, Jandovec, cesta Hadlíř – Jandovec – 

Vejšovec, Borek – Jitra Malá, objekt u rybníka Jahelník), navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných a kapitálových 

výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3820 - Neinv. transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám + 2.800.000,00 Kč 

§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6484 - Inv. transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 6313 – Inv. transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám + 1.200.000,00 Kč 

§ 2341 – Vodní díly v zemědělské krajině 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 2.800.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené0 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 1.200.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 48 
Na základě požadavku Městské policie na navýšení rozpočtu běžných výdajů určených na platy zaměstnanců v pracovním 

poměru a s tím související odvody (navýšení platu pro stávajících 111 strážníků, 10 nových strážníků, 1 nového asistenta 

prevence kriminality a zvýšení náborového příspěvku o 5.498.898 Kč) a s nimi spojené ostatní náklady související s nástupem 

nových strážníků a asistenta prevence kriminality (školení, lékařské prohlídky, kolky, zbrojní průkazy a stravenky 

o 266.500 Kč), na základní výstroj pro nové strážníky a asistenta prevence kriminality (428.420 Kč), na vybavení a zázemí pro 

nové strážníky včetně příslušenství pro nové vozidlo (407.337 Kč) a  současně na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů 

určených na pořízení služebního vozidla (550.000 Kč) a dodání a montáž otočné kamery v ul. Riegrova (90.000 Kč), 

navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných a kapitálových výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel dle rozpisu 

odpovědné místo 100 – Městská policie  

položky dle rozpisu + 7.241.155,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 6.601.155,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené0 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 640.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 


