
 

 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V6 A V7 A V9  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 21. 3. 2022 č. usnesení 48/2022 

a č. usnesení 49/2022 
 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 6 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

propojení Branišovská – Na Sádkách (13.000.000 Kč) a současně akce rekonstrukce mostů a lávek (7.000.000 

Kč) na akci stavební úpravy ulic pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na realizaci stavebních úprav 

ulice Na Děkanských polích: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6636 – Propojení Branišovská – Na Sádkách  

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Stavby  - 13.000.000 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6817 – Rekonstrukce mostů a lávek  

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Stavby  - 7.000.000 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6816 – Stavební úpravy ulic 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor      

položka 6121 – Stavby                      + 20.000.000 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 7 
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce 

snížení energetické náročnosti – MŠ Větrná na akci mateřské školy – stavby (6.000.000 Kč) a současně na akci 

základní školy – stavby (3.000.000 Kč) pro finanční krytí před vypsáním veřejných zakázek na zhotovitele díla, 

technického dozoru a zajištění činnosti koordinátora BOZP pro rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni 

MŠ Neplachova a výstavbu osobo-nákladního výtahu u objektu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7052 – Snížení energetické náročnosti – MŠ Větrná  

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Stavby  - 9.000.000 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6265 – Mateřské školy - stavby  

odpovědné místo 112 – Investiční odbor  

položka 6121 – Stavby  + 6.000.000 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6267 – Základní školy - stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor       

položka 6121 – Stavby                        + 3.000.000 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 9 
Převod finančních prostředků v rámci běžných výdajů finančního odboru, a to z nespecifikované rezervy 

běžných výdajů na samostatnou A/Ú nespecifikované rezervy – Ukrajina pro potřeby krytí nákladů spojených 

s uprchlickou krizí občanů Ukrajiny v rámci ORP České Budějovice ve výši 10.000.000 Kč: 

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

odpovědné místo 102 – Finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy                                                                                    - 10.000.000 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 



 

 

 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy - Ukrajina 

odpovědné místo 102 – Finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy             + 10.000.000 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Zveřejněno dne 1. 4. 2022. 

 


