
 

 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 73 AŽ 76  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 9. 5. 2022 č. usnesení 75/2022 
 

 

Rozpočtové opatření číslo 73 
Na základě požadavku Městské policie o zapojení nedaňových příjmů (nevyčerpané platy zaměstnanců roku 2021) ve 

prospěch rozpočtu běžných výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody z důvodu legislativní 

změny týkající se navýšení platových tříd:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1121 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady +            2.010.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru  

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 1.500.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2001 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na státní politiku zam. 

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na státní politiku zam. + 370.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 140.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

Rozpočtové opatření číslo 74 
Na základě požadavku finančního odboru o zapojení nedaňových příjmů (příjem z úroků) ve prospěch rozpočtu běžných 

výdajů na úhrady úroků z úvěru u ČS, a.s. (10.000.000 Kč) a z úvěru u KB, a.s. (4.000.000 Kč) přijatých na předfinancování 

a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města z důvodu velkého nárůstu úrokových 

sazeb:   

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1030 – Příjem z úroků  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2141 – Příjem z úroků + 14.000.000,00 Kč 

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3229 – Úroky vlastní - úvěr ČS, a.s. 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5141 – Úroky vlastní + 10.000.000,00 Kč 

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3826 – Úroky vlastní - úvěr KB, a.s. 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5141 – Úroky vlastní              +    4.000.000,00 Kč 

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

 

Rozpočtové opatření číslo 75 
Navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob (DPPO) za obce za rok 2021 v rozpočtu roku 2022 na základě 

daňového přiznání, dle kterého DPPO za obce za rok 2021 činí celkem 142.989.630 Kč (z toho daň z doplňkové činnosti 

6.376.590 Kč). Na základě této skutečnosti úprava rozpočtu finančního odboru, a to zvýšení rozpočtu daňových příjmů 

o 16.989.630 Kč, zvýšení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 16.989.630 Kč, z toho 15.513.040 Kč na úhradu DPPO za 

obce a 1.476.590 Kč na nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru.  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1133 – Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 1122 – Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec + 16.989.630,00 Kč 

 

 



 

 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2584 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů práv. osob za obce 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům + 15.513.040,00 Kč 

§ 6399 – Ostatní finanční operace 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.476.590,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 76 
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 2021 ve výši 18.333.400,91 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu investičního odboru do 

běžných výdajů (1.400.000 Kč) na plánovanou obnovu vodovodu a do kapitálových výdajů na modernizaci technologie ČOV 

(3.736.413,90 Kč) a na rekonstrukci vodovodů (8.500.000 Kč) a současně do rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 

platby daní státnímu rozpočtu (3.181.829,91 Kč) na úhradu DPH a na úpravu financování na navýšení zůstatku peněžního 

fondu - Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (1.515.157,10 Kč):  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1160 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK a.s. 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí + 18.333.400,91 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3923 – Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5171 – Opravy a udržování + 1.400.000,00 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6623 – ČOV ČB – modernizace technologie 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 3.736.413,90 Kč 

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Stavby + 8.500.000,00 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3109 – Platby daní státnímu rozpočtu - DPH 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu + 3.181.829,91 Kč 

§ 6399 – Ostatní finanční operace 

 úprava rozpočtu financování  

akce/účel 8035 – Změny stavu krátk. prostř. na bank. účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 1.515.157,10 Kč 
 

Rozpočtové opatření číslo 77 
Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 19.308.141 Kč na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022 ve prospěch rozpočtu běžných 

výdajů odboru sociálních věcí pro oddělení SPOD (564.850 Kč), ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí 

na cestovné pro pracovníky SPOD (80.000 Kč) a ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na 

platy zaměstnanců a s tím související odvody (18.663.291 Kč): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13024) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 19.308.141,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13024) 

akce/účel 3733 – Knihy a obdobné listinné prostředky – SPOD 

akce/účel 3734 – Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD 

akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD 

akce/účel 3736 – Nákup ostatních služeb – SPOD 

akce/účel 3758 – Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD 

akce/účel 3759 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – SPOD 



 

 

akce/účel 3781 – Ochranné pomůcky – SPOD 

akce/účel 3806 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií – SPOD 

      akce/účel 3907 – Opravy a udržování – SPOD 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5136 – Knihy a obdobné listinné prostředky + 12.000,00 Kč 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 20.000,00 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 250.000,00 Kč 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 55.000,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 100.000,00 Kč 

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 80.000,00 Kč 

položka 5132 – Ochranné pomůcky + 500,00 Kč 

položka 5168 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií + 42.350,00 Kč 

položka 5171 – Opravy a udržování + 5.000,00 Kč 

      § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13024) 
akce/účel 2248 – Cestovné 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5173 – Cestovné + 80.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13024) 

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     + 13.905.000,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.     + 3.448.440,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění     + 1.251.450,00 Kč 

položka 5038 – Pojistné na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov.   + 58.401,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

Zveřejněno dne 13. 5. 2022. 
 


