
 
 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 111 A 139 AŽ 141  
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

 
Zastupitelstvo města České Budějovice dne 6. 9. 2021 č. usnesení 137, 138/2021 

 
Rozpočtové opatření číslo 111 

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých 
odpovědných míst, úprava rozpočtu roku 2021, a to:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části (dle rozpisu) + 13.568.791,18 Kč 
 snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje (dle rozpisu) - 14.901.260,00 Kč 
 snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje (dle rozpisu) - 293.488.000,00 Kč 
 úprava rozpočtu financování (dle rozpisu) - 321.958.051,18 Kč 

akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech   (- 89.922.051,18 Kč) 
akce/účel 8036 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – financování dotačních a dalších  
 investičních akcí v období 2017–2022    (- 61.450.000,00 Kč) 
akce/účel 8040 - Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond rezerv a rozvoje města  
  (- 170.586.000,00 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech 
položka 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 
položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech 
 

Rozpočtové opatření číslo 139 
Na základě požadavku odboru ochrany životního prostředí na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na dotační projekt 

„Aktualizace plánu ÚSES pro ORP České Budějovice“ (před vypsáním veřejné zakázky), zapojením rezervy kapitálových 
výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
      akce/účel 6557 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - ÚSES 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 
položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku   + 2.407.900,00 Kč 
§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů   - 2.407.900,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 140 
Zapojení revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s. na financování dotačních akcí v období 2017–2022, a to na 

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na dofinancování dotační akce „Snížení energetické náročnosti – 
MŠ K. Štěcha“: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 7051 – Snížení energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha 
odpovědné místo 112 – investiční odbor 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 5.000.000,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 úprava rozpočtu  financování 
akce/účel 8036 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – KB, a.s. – financování dotačních a dalších inv. akcí 2017–2022 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                                     +            5.000.000,00 Kč 
 

Rozpočtové opatření číslo 141 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu kapitálových výdajů určených na vodohospodářské 

strojní investice (500.000 Kč) a rekonstrukce vodovodů (1.450.000 Kč) a zároveň převod části rozpočtu běžných výdajů 
určených na plánovanou obnovu kanalizace a ČOV (5.000.000 Kč) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na opravy 
a udržování – plánovaná obnova vodovodu (6.950.000 Kč) na obnovu vodovodních armatur v lokalitě Branišovská: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6620 – Vodohospodářské strojní investice 
odpovědné místo 112 – Investiční odbor 
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení -    500.000,00 Kč 
§ 2310 – Pitná voda 
 
 
 



 
 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 
odpovědné místo 112 – Investiční odbor 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.450.000,00 Kč 
§ 2310 – Pitná voda 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3922 – Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace a ČOV 
odpovědné místo 112 – Investiční odbor 
položka 5171 – Opravy a udržování -  5.000.000,00 Kč 
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3923 – Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu 
odpovědné místo 112 – Investiční odbor    
položka 5171 – Opravy a udržování +  6.950.000,00 Kč 
§ 2310 – Pitná voda 

 


