
SCHVÁLENÉ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO V 69    

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice  

dne 11.12.2018, v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice 

ze dne 11.12.2017 č. 267/2017, část II. 2 

 

 
Vnitřní rozpočtové opatření V 69 

 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod části rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních 

věcí z nespecifikované rezervy – osobní asistence a nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské 

službě na neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence, neinvestiční 

transfery obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery církvím a náboženským 

společnostem a ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK, SD: 

 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 3338 – Nespecifikované rezervy – osobní asistence 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

     položka 5901 – Nespecifikované rezervy                                  -100.000 Kč 

 § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 3120 – Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5901 – Nespecifikované rezervy  -550.000 Kč 

 § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 3253 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – osobní asistence  

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem +100.000 Kč 

 § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2181– Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem  

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem +199.900 Kč 

 § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2184 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  +206.800 Kč 

 § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2185 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK, SD  

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím  +143.300 Kč 

 § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence   


