
 
 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 199 AŽ 201  
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

 
Zastupitelstvo města České Budějovice dne 6. 12. 2021 č. usnesení 191/2021 

 
Rozpočtové opatření číslo 199 

Na základě žádosti investičního odboru o snížení části rozpočtu kapitálových výdajů určených na Sportovní zařízení města 
– stavby k poskytnutí investičního transferu příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice pro 
rekonstrukci zázemí tribuny C zimního stadionu:   
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 6392 – Sportovní zařízení města - stavby 
odpovědné místo 112 – investiční odbor   
položka 6121 – Budovy, haly a stavby            -  2.750.000,00 Kč 
§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6404 – Investiční transfery zřízeným PO 
odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice   
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO          +  2.750.000,00 Kč 
§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 
 

Rozpočtové opatření číslo 200 
Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o úpravu rozpočtu roku 2021 na základě kontroly jeho plnění, a to 

navýšení rozpočtu nedaňových příjmů a zároveň navýšení rozpočtu běžných výdajů dle rozpisu, zapojením rezervy 
kapitálových výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel, položka, paragraf – dle rozpisu 
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků         +          10.900.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel, položka, paragraf – dle rozpisu 
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků             +        11.425.220,00 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 6901 – Nespecifikované rezervy   -   525.220,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 201 
Na základě žádosti odboru kultury a cestovního ruchu o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace Jihočeské divadlo z důvodu úpravy rozpočtu roku 2021 v důsledku získání vyšší dotace na vlastní uměleckou 
činnost z Ministerstva kultury ČR a úspory v položce ostatní služby ve prospěch zůstatku základního běžného účtu (v rámci 
úpravy dochází ke změně závazných ukazatelů opravy a udržování a čerpání fondů – použití fondu investic): 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2574 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 28.000.000,00 Kč 
§ 3311 – Divadelní činnost 

 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 - 28.000.000,00 Kč 
 
 

Zveřejněno dne 10. 12. 2021. 
 


