
 

 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 18 AŽ 21  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 7. 2. 2022 č. usnesení 19/2022 
 

 

Rozpočtové opatření číslo 18 
Na základě požadavku společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. o převod rozpočtu kapitálových výdajů z akce Stavby – Tylova 

11, 11a ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na realizaci dotační akce Stavby – Snížení energetické 

náročnosti objektu Tylova 11, 11a: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6289 – Stavby – Tylova 11, 11a 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.  

položka 6121 – Stavby            -            16.000.000,00 Kč   

§ 3612 – Bytové hospodářství  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7069 – Stavby – snížení energetické náročnosti objektu Tylova 11, 11a  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby       +            16.000.000,00 Kč 

§ 4350 – Domov pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 19 
Na základě požadavku finančního odboru o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů pro financování projektů participativního 

rozpočtu roku 2021, a to odboru školství a tělovýchovy pro projekt Workoutové hřiště na Pražském předměstí (696.000 Kč), 

a investičního odboru pro projekty Bouldrová stěna u řeky Malše (2.400.000 Kč), Venkovní horolezecká stěna – boulder na 

Složišti (690.000 Kč), Rozbušíme zeleno-modré srdce Nového Vráta (2.500.000 Kč) ze zůstatku základního běžného účtu 

k 31.12.2021:  

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 6.286.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6477 – Stavby - hřiště 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6121 – Stavby + 696.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6657 – Projekty participativního rozpočtu - stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby + 5.590.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 20 
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve prospěch rozpočtu 

kapitálových výdajů na dofinancování již uzavřených smluv a finanční zajištění akcí přecházejících z roku 2021 (ZŠ, Azylový 

dům) ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2021: 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +       13.630.000,00 Kč  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6267 – Základní školy - stavby 

akce/účel 6270 – Jeslová a azylová zařízení 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby +         12.570.000,00 Kč 

položka 6121 – Stavby +           1.060.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

 

Rozpočtové opatření číslo 21 
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve prospěch rozpočtu 

běžných a kapitálových výdajů na financování dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů přecházejících z roku 2021 do 

rozpočtu roku 2022 (19.150.000 Kč) a nově zařazených akcí do rozpočtu roku 2022 (17.000.000 Kč) zapojením zůstatku 

základního běžného účtu k 31.12.2021 v celkové výši 36.150.000 Kč a současně zapojení nevyčerpaného revolvingového úvěru 



 

 

od Komerční banky, a.s. do rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru ve výši 13.395.236,21 Kč na předfinancování 

a spolufinancování dotačních investičních projektů města z přijatého úvěru: 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +       36.150.000,00 Kč 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8036 – Dlouh. přijaté půjčené prostř. - KB a.s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí 2017-2022 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +       13.395.236,21 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné a kapitálové výdaje – vlastní zdroje 
akce/účel, položka, § - dle rozpisu +       36.150.000,00 Kč 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje – z úvěru 
akce/účel 7003 – Rekonstrukce systému řízení křižovatek 

akce/účel 7004 – Strategické detektory, kamery a meteosystémy 

akce/účel 7048 – Nové technické učebny – ZŠ Pohůrecká 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby +      1.700.000,00 Kč 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení +         9.990.000,00 Kč 

položka 6121 – Stavby +      1.705.236,21 Kč 

§ 2212 – Silnice 

§ 2212 – Silnice 

§ 3113 – Základní školy 

 

 

Zveřejněno dne 10. 2. 2022. 
 


