
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 119 AŽ 121   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 16.09.2019 č. usnesení 166/2019 

a 167/2019: 
 
Rozpočtové opatření číslo 119 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o vrácení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z let 

2013–2018 snížením rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (UZ 13010) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 7.000.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně (UZ 13010) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 7.000.000,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 

Rozpočtové opatření číslo 120 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí investiční 

dotace Sk Vodní slalom České Budějovice, z. s. na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné zapojením nespecifikované 

rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

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

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům + 3.900.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 3.900.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 121 – úprava rozpočtu 2019 
Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých 

odpovědných míst úpravu rozpočtu roku 2019, a to:  

 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části (dle rozpisu) + 12.240.029,18 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje (dle rozpisu) + 85.100,00 Kč 

• snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje (dle rozpisu) - 189.814.891,00 Kč 

• úprava rozpočtu financování (dle rozpisu) - 201.969.820,18 Kč 

akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech (132.569.820,18) 

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

 investičních akcí v období 2017–2022 (13.000.000,00 Kč) 

akce/účel 8040 - Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech – Fond rezerv a rozvoje města (56.400.000,00 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 

 


