
 

 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 99 AŽ 101  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 13. 6. 2022 č. usnesení 134/2022 
 

Rozpočtové opatření číslo 99 
Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 2.092.254,53 Kč na realizaci projektu "Bydlení jako 

první krok k sociálnímu začleňování" (6. splátka) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na platy 

zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody (460.000 Kč), ostatní platy – terénní sociální pracovnice 

a konzultanti (600.000 Kč), ostatní osobní výdaje (200.000 Kč), nájemné (10.000 Kč), nákup ostatních služeb (912.373,19 Kč) 

a pohoštění (20.000 Kč). Současně zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru ve výši 110.118,66 Kč 

na vlastní podíl k dotaci: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 220.237,32 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.872.017,21 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 2.092.254,53 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3961 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   32.000,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  272.000,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 16.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 320.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3962 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   10.000,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    85.000,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 5.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti + 100.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3963 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     4.000,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    34.000,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 2.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 40.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3965 – Ostatní platy – terénní sociální pracovnice a konzultanti – Bydlení  

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   60.000,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  510.000,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 30.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5019 – Ostatní platy + 600.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3966 – Ostatní osobní výdaje – vyplácení pracovní smlouvy DPP a DPČ – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   20.000,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  170.000,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 10.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje +   200.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím   

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3975 – Nájemné – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši    1.000,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši     8.500,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši          500,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5164 – Nájemné +  10.000,00 Kč 



 

 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3978 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – supervize, případovky 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši           500,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši        4.250,00 Kč) 

(bez UZ           ve výši           250,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb            +            5.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3979 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   70.737,32 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  601.267,21 Kč) 

(bez UZ  ve výši 35.368,66 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb +  707.373,19 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3980 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   20.000,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši  170.000,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 10.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb +  200.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4026 – Pohoštění – Bydlení 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši     2.000,00 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši    17.000,00 Kč) 

(bez UZ  ve výši 1.000,00 Kč) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5175 – Pohoštění +        20.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy  -               110.118,66 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 100 
V návaznosti na vyúčtování finančních vztahů města za rok 2021 zapojení příjmů z finančního vypořádání v celkové výši 

13.253.253,25 Kč na zvýšení rezerv běžných výdajů finančního odboru (2.653.253,25 Kč) a ve prospěch rozpočtu kapitálových 

výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. (10.600.000 Kč): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1112 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti + 11.000.000,00 Kč 

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1202 – Ostatní příjmy z FV od jiných veřejných rozpočtů (UZ 98071) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 2222 – Ostatní příjmy z FV od jiných veřejných rozpočtů + 2.253.253,25 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.653.253,25 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6103 – Stavby – rekonstrukce bytového fondu 

akce/účel 6530 – Stavby – Kněžská 30, 32 

akce/účel 6571 – Stavby – zabezpečení bytových domů, čipový systém 

akce/účel 6572 – Stavby – kontejneřiště 

akce/účel 6573 – Stavby – Husova 12 

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

položka 6121 – Stavby + 8.000.000,00 Kč 

položka 6121 – Stavby + 600.000,00 Kč 



 

 

položka 6121 – Stavby + 300.000,00 Kč 

položka 6121 – Stavby + 300.000,00 Kč 

položka 6121 – Stavby + 500.000,00 Kč 

§ 3612 – Bytové hospodářství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6537 – Stavby – Žižkovo kasárny 

akce/účel 6541 – Stavby – Sokolský ostrov 

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

položka 6121 – Stavby + 200.000,00 Kč 

položka 6121 – Stavby + 700.000,00 Kč 

§ 3613 – Nebytové hospodářství 

 

Rozpočtové opatření číslo 101 
Na základě žádosti investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů z položky stroje, přístroje a zařízení – 

nové technické učebny ZŠ Pohůrecká do rozpočtu běžných výdajů na položku drobného dlouhodobého hmotného majetku – ZŠ 

Pohůrecká – učebny na úhradu výdajů za dodávku nábytku v rámci realizace dotační akce: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7066 – Stroje, přístroje a zařízení – nové technické učebny ZŠ Pohůrecká 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  -            2.400.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4095 – DDHM – ZŠ Pohůrecká - učebny 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek  +            2.400.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Zveřejněno dne 15. 6. 2022. 
 


