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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 73 A 74   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 18.06.2018 č. usnesení 157/2018 
 
 

 

Rozpočtové opatření číslo 73 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 

pro SK Dynamo České Budějovice, z. s. na úhradu nákladů souvisejících s jeho činností na sezónu 2018/2019, navrhujeme 

zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 3.000.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 3.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 74 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů pro SK Mladé, 

z. s. na poskytnutí investičního transferu na rekonstrukci nafukovací haly v areálu a neinvestičního transferu na úhradu 

zvýšených nákladů na vytápění a další energie, jakož i ztráty na obvyklém nájemném, navrhujeme zapojení rezervy běžných 

a kapitálových výdajů finančního odboru: 

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

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům + 4.059.754,70 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost  

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 4.059.754,70 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení 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 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 500.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


