
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 112 AŽ 114   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 03.09.2018 č. usnesení 180 

a 181/2018 
 
 

Rozpočtové opatření číslo 112 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí investičního 

transferu pro SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. na zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby 

Sportovního centra mládeže Složiště, navrhujeme zapojení zůstatku základního běžného účtu:  

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změna stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 3.000.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům + 3.000.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 113 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí investičního 

transferu Tělocvičné jednotě Sokol České Budějovice na rekonstrukci tribuny atletického stadionu (navýšení již schváleného 

investičního transferu ve výši 5.000.000 Kč) z důvodu růstu cen stavebních prací a stavebních materiálů, navrhujeme zapojení 

zůstatku základního běžného účtu:  

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změna stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 3.332.800,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům + 3.332.800,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 114 
Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých 

odpovědných míst, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2018, a to:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části (dle rozpisu) + 76.299.650,56 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje (dle rozpisu) + 16.772.635,76 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje (dle rozpisu) - 138.655.555,00 Kč 

 úprava rozpočtu financování - 198.182.569,80 Kč 

akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech (131.532.569,80 Kč) 

akce/účel 8035 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech- Fond financování a obnovy 

 vodohospodářského majetku (12.350.000,00 Kč)  

akce/účel 8036 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – financování dotačních a dalších 

  investičních akcí v období 2017 – 2022 (54.300.000,00 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  

položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   

 
 


