
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 143 A 144   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 10.12.2018 č. usnesení 

24/VIII/2018 
 
 

Rozpočtové opatření číslo 143  
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení rozpočtu běžných (500.000 Kč) a kapitálových výdajů 

(5.703.754,70 Kč) ve prospěch rozpočtu finančního odboru na rezervy v celkové výši 6.203.754,70 Kč z důvodu zrušení 

usnesení pro poskytnutí investiční dotace (4.059.754,70 Kč) a neinvestiční dotace (500.000 Kč) pro SK Mladé a investiční 

dotace (1.644.000 Kč) pro TJ LOKOMOTIVA z. s. (odložená realizace akce „Multifunkční centrum Dlouhá louka“): 
• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2136 - Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 500.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

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

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům - 5.703.754,70 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

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

akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 

      odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy                                                                                            +       500.000,00 Kč  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 5.703.754,70 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 144  
Na základě požadavku finančního odboru o zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru na úhradu navýšené 

prokazatelné ztráty roku 2018 Dopravního podniku České Budějovice, a. s. z důvodu propadu tržeb způsobené změnou tarifu 

jízdného od 1.9.2018 (slevy pro děti, seniory a bezplatným dárcům krve): 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 8.589.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2929 – Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD 

odpovědné místo 403 – Dopravní podnik města  

položka 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost + 8.589.000,00 Kč 

§ 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami 

 


