
 

 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 149 A 151 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 5. 9. 2022 č. usnesení 164/2022 
 

Rozpočtové opatření číslo 149 
Na základě požadavku finančního odboru o přesun části rozpočtu běžných výdajů z nespecifikované rezervy 

(18.000.000 Kč) a současně z rozpočtu kapitálových výdajů z rezervy investičních výdajů (18.000.000 Kč) ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na položku dary fyzickým osobám pro vyplácení příspěvků na podporu rodin 

s dětmi a poživatelů důchodu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje pod názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“: 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 18.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů            -           18.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4122 – Dary fyzickým osobám 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5492 – Dary fyzickým osobám +  36.000.000,00 Kč 

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 

 

Rozpočtové opatření číslo 151 
Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o navýšení rozpočtu běžných výdajů určeného na platy a s tím 

související odvody z důvodu navýšení tarifních platů o 10 % u všech kategorií zaměstnanců města s účinností od 01.09.2022 

(dle nařízení vlády č. 264/2022 ze dne 31.08.2022) zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru 

v celkové výši 6.996.877 Kč. 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Pojistné na zák. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru     + 5.212.992,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.     + 1.292.822,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění     + 469.169,00 Kč 

položka 5038 – Pojistné na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov.   + 21.894,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy     - 6.996.877,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

Zveřejněno dne 14. 9. 2022. 
 


