SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 53 A 54
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 10. 5. 2021 č. usnesení 64/2021
Rozpočtové opatření číslo 53
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o úpravu rozpočtu týkající se pachtovného za vodohospodářský
majetek od firmy ČEVAK a. s., a to zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním
pachtovného“ za hospodářský rok 2020 ve výši 14.021.809,12 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu běžných výdajů
finančního odboru na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (2.433.537,12 Kč) na úhradu DPH a ve prospěch financování –
příjem do Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (11.588.272 Kč):



zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1160 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK a.s.
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků
položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

+

14.021.809,12 Kč

+

2.433.537,12 Kč

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3109 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
§ 6399 – Ostatní finanční operace


úprava rozpočtu financování
akce/účel 8035 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond financování a obnovy
vodohospodářského majetku
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
11.588.272,00 Kč

Rozpočtové opatření číslo 54
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení finančních prostředků z revolvingového úvěru od Komerční banky,
a. s. na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve
městě pro financování dotační akce „Systém dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné
parkovací plochy a objekty České Budějovice“ pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na realizaci akce, TDS
a koordinátora BOZP:

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 7005 – Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě
odpovědné místo 112 – investiční odbor
položka 6122 – Stroje a zařízení
+
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

6.000.000,00 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
+

6.000.000,00 Kč

