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1.Úvod 
 
 
Pro rok 2005 je rozpočet navržený ve výši 1.418.690 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.483.409 
tis. Kč a financování –64.719 tis. Kč (záporná hodnota znamená že úhrn splátek jistin úvěrů 
převýší prostředky z nového úvěru u Živnostenské banky, prostředky převáděné z předchozího 
roku na předplacené nájemné a převáděné prostředky z předchozího roku z výnosů z prodeje 
bývalých Mariánských kasáren účelově vázaných pro investiční akci „rekonstrukce letní 
plovárny). 
 
 
Příjmy 

Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 971.709 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním 
úřadem činí 871.061 tis. Kč. Znamená to meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti r.2004 o cca 
64.000 tis. Kč, tj. o 8,1%. 

Rozpočet nedaňových příjmů činí 243.683 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 111.824 tis. Kč, 
příjem z dividend Teplárny ČB, a.s. činí 37.745 tis. Kč (tj. stejně jako v r.2004) a příjmy z poskytování 
služeb a výrobků 41.228 tis. Kč. 

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 57.320 tis. Kč tvoří především 40.000 tis. Kč za prodej domů, 
12.000 tis. Kč za prodej pozemků a 5.000 tis. Kč je přijatá záloha kupní ceny podílu města na 
bytových domech na sídlišti Máj od Bytového družstva Novostav. 

Rozpočet přijatých dotací v rámci dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon 
státní správy, sociální dávky, provoz ZŠ a MŠ a provoz domovů důchodců, byl sestavený dle návrhu 
státního rozpočtu na rok 2005 a činí 206.197 tis. Kč. Další případné účelové dotace budou jako dosud 
zapojované do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí o přiznání dotace městu a po 
připsání finanční částky na bankovní účet města. 

 
 

Výdaje 
Rozpočet běžných výdajů činí 1.102.505 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem 

běžných výdajů roku 2004 (1.060.255 tis. Kč) o 42.250 tis. Kč vyšší a v porovnání s upraveným 
rozpočtem běžných výdajů k 31.10.2004 (bez státních dotací převáděných do běžných výdajů 
školským zařízením) o 95.177,4 tis. Kč vyšší.  

Rozpočet kapitálových výdajů činí 316.185 tis. Kč (loni 339.440 tis. Kč, předloni 501.915 tis. Kč) a 
zahrnuje prostředky na dokončení zahájených staveb (fotbalový stadion, rekonstrukce vodovodů a 
kanalizací, cyklistické trasy, výstavba 100 b.j. a 89 b.j. na Máji, vestavba garážových stání na Máji, 
atd.), prostředky na nově zahajované stavby (rekonstrukce komunikací Mlýnská, Větrná, Stará cesta, 
propojení ulic E. Pittera a Matice školské, rekonstrukce parku Na sadech, vybudování nového Centra 
pro ochranu domácího zvířectva, stavební úpravy přednádražního prostoru, atd.), na půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení 11.330 tis. Kč, na investice do výpočetní techniky a programového vybavení 43.960 
tis. Kč, na výkupy pozemků a staveb ZTV 8.200 tis. Kč, na investice do školských zařízení města 
20.500 tis. Kč a do sociálních zařízení 3.700 tis. Kč. 

 
 

Financování  
Rozpočet financování je tvořen zapojením finančních prostředků z prodeje areálu bývalých 

Mariánských kasáren přijatých v roce 2004, účelově vázaných pro investiční akci „rekonstrukce letní 
plovárny“ ve výši 10.000 tis. Kč. Čerpán bude úvěr od Živnostenské banky, a.s. na přeúvěrování 
hypotečních úvěrů Českomoravské hypoteční banky a.s., ve výši 97.000 tis. Kč. 

Plánované splátky úvěrů a půjček činí 174.219 tis. Kč a splátky úroků 19.680 tis. Kč. Zůstatek 
splácených úvěrů k 1.1.2005 činí celkem 643.763,6 tis. Kč včetně zůstatku předplaceného nájemného 
26.293 tis. Kč (loni 675.599,6 tis. Kč). 
 
 
Stav peněžních účtů  

Zůstatek na běžných účtech města k 18.11.2004 činí cca 237.500 tis. Kč. 
Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo k témuž datu tržní 

hodnoty cca 77.800 tis. Kč. 
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Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na 
tento rok a velmi pečlivě byly posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. 

 
Provozní rozpočet je sestaven jako přebytkový a to v částce 161.865 tis. Kč (loni 216.011 tis. 

Kč a předloni 161.300 tis. Kč). Tato částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů. 
 
 
 
 
 
 
Vývoj schváleného rozpočtu města v letech 1990 - 2005 (mil. Kč)
                 

SR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 návrh 
2005 

běžné 
výdaje 326 343 353 436 471 608 666 696 712 820 863 847 890 1 043 1 060 1 103

kapitálové 
výdaje 33 40 24 53 49 111 82 237 468 399 668 499 452 502 340 316

celkem 359 383 377 489 520 719 748 933 1 180 1 219 1 531 1 346 1 342 1 545 1 400 1 419

% KV z 
celkového 
SR 

9,19 10,44 6,37 10,84 9,42 15,44 10,96 25,40 39,66 32,73 43,63 37,07 33,68 32,49 24,29 22,27
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Vývoj upraveného rozpočtu města v letech 1990 - 2005 (mil. Kč)
                 

UR  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* návrh 
2005 

běžné výdaje 351 403 482 501 501 689 706 660 747 891 962 1 072 1 405 1 535 1 355 1 103

kapitálové 
výdaje 44 57 119 185 227 374 557 428 632 805 957 990 806 843 649 316

celkem 395 460 601 686 728 1 063 1 263 1 088 1 379 1 696 1 919 2 062 2 211 2 378 2 004 1 419

% KV z 
celkového 
UR 

11,14 12,39 19,80 26,97 31,18 35,18 44,10 39,34 45,83 47,46 49,87 48,01 36,45 35,45 32,39 22,27

* k 31.10.2004 
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Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech 1990 - 2005 (mil. Kč)
                 

ROZPOČET 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 návrh 
2005 

schválený 359 383 482 489 520 719 933 933 1 180 1 219 1 531 1 346 1 342 1 545 1 400 1 419

upravený 395 460 601 686 728 1 063 1 263 1 088 1 379 1 696 1 919 2 062 2 211 2 378 2 004 1 419

poměr UR:SR 1,10 1,20 1,25 1,40 1,40 1,48 1,35 1,17 1,17 1,39 1,25 1,53 1,65 1,54 1,43 1,00
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Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2005 podle jednotlivých druhů
  

P Ř Í J M Y Návrh rozpočtu příjmů 2005 
Daňové příjmy 971 709 
Nedaňové příjmy 243 683 
Kapitálové příjmy 57 320 
Přijaté dotace 210 697 
Financování -64 719 
Úhrn zdrojů pro použití v roce 2005 1 418 690 

 
 

ZDROJE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2005 PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ

Daňové příjmy
62,77%

Nedaňové příjmy
15,74%

Kapitálové příjmy
3,70%

Přijaté dotace
13,61%

Financování
4,18%

 
 
 
 

V Ý D A J E Návrh rozpočtu výdajů 2005 
Běžné výdaje 1 102 505 
Kapitálové výdaje 316 185 
Výdaje celkem 1 418 690 

 
 

VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2005 PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ

Běžné výdaje
77,71%

Kapitálové výdaje
22,29%
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2. Příjmová část rozpočtu 
 
 

2.1. Členění 
V této části rozpočtu je členění příjmů podle odpovědných míst a v tabulkové části podrobněji 

podle řádek akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti plnění příjmů. 
 
 
2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům 

 
Městská policie - odpovědné místo 100 

 v tabulkové části Oddíl II. str. 1 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – odtahy vozidel – plánovaná částka za odtahy byla 

vyčíslena z předpokladu počtu odtažených vozidel za den, ceny odtahu a počtu odtahových dnů za 
rok (10 vozidel denně x 1 100,- Kč za odtah x 300 dnů = 3.300 tis. Kč), druhou částí plánovaných 
příjmů za odtah je poplatek za parkovné odtažených vozidel, které za 1 vozidlo činí 80,- Kč (10 vozidel 
denně x 300 dnů x 80,- Kč = 240 tis. Kč). 

Přijaté sankční platby – vybrané v hotovosti - ve výši 2.400 tis. Kč za příjem z blokových pokut 
vybraných v hotovosti, včetně pokut udělených v souvislosti s odtahem vozidla. 

Přijaté sankční platby – na místě nezaplacené - ve výši 600 tis. Kč z pokut uložených formou 
blokových pokut na místě nezaplacených. 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje 16 ks 
vyřazených střelných zbraní. 

 
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 

 v tabulkové části Oddíl II. str. 1 
Poplatky za znečištění ovzduší - zákonem o ovzduší číslo 86/2002 Sb. budou zpoplatňovány 

některé malé zdroje znečišťování ovzduší.  
Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění a jsou příjmem za uložení popílku na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České 
Budějovice.  

Správní poplatky - jsou určovány na základě správních předpisů, při stavebním řízení (povolování 
staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání a rušení 
osvědčení samostatně hospodařících rolníků. 

Správní poplatky - rybářské lístky – dle zákona číslo 368/1992 Sb., v platném znění po novele 
zákona číslo 305/1997 Sb. Došlo k navýšení žadatelů o vydání rybářského lístku vzhledem k tomu, že 
rybářské lístky mohou vydávat pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle zákona číslo 
99/2004 Sb. 

Správní poplatky – lovecké lístky - za vydávání loveckých lístků dle zákona číslo 368/1992 Sb., v 
platném znění po novele zákona číslo 305/1997 Sb. 

Přijaté sankční platby - sankce fyzickým a právnickým osobám s oprávněním k podnikání, 
uložené za porušení zákonů a obecně závazných vyhlášek. 

 
Finanční odbor - odpovědné místo 102 

 v tabulkové části Oddíl II. str. 1 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - výnos této daně ve výši 

208.538 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu 
obyvatel obce (95.245, loni 95.986, předloni 96.742) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 
1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši 26.432 tis. Kč (loni 22.680 tis. Kč). 
Celkový nárůst výnosu této daně v roce 2005 oproti očekávané skutečnosti roku 2004 bude dle 
predikce MF ČR 8,1%. 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - výnos této daně ve výši 
109.559 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu 
obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR (přepočítaný pro město dle predikce MF ČR) a 30% 
z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště (odhad činí 84.000 tis. Kč a odpovídá 
očekávaným výnosům v roce 2004). 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – (srážková daň) - výnos této daně ve výši 
12.779 tis. Kč je vypočten jako podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu 
obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR (dle predikce MF ČR). Celkový nárůst výnosu této daně 
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v roce 2005 oproti očekávané skutečnosti roku 2005 bude dle predikce MF ČR 6,7%. 
Daň z příjmů právnických osob - výnos této daně ve výši 190.092 tis. Kč je vypočten jako podíl 

na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu 
obyvatel ČR (dle predikce MF ČR). Celkový nárůst výnosu této daně v roce 2005 oproti očekávané 
skutečnosti roku 2004 bude dle predikce MF ČR 4,4%. 

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně ve výši 316.093 tis. Kč je vypočten jako 9% nárůst 
oproti rozpočtované výši na rok 2004. Dle predikce MF ČR by měl celkový nárůst výnosu této daně v 
roce 2005 oproti očekávané skutečnosti roku 2004 být 19,3%. Tato predikce tedy nebyla pro výpočet 
výnosu města použitá z důvodu pochybností o jejím naplnění. 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - částka odváděná Finančním úřadem 
odpovídá očekávané skutečnosti roku 2004 a činí 30 tis. Kč. Jedná se o odvody za dočasně nebo 
trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu. 

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – ve výši 43.500 tis. Kč jako předpokládaný příjem 
z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území 
města (sazba 492,- Kč na rok), včetně předpokládaného příjmu z opožděně uhrazených poplatků za 
předchozí roky. Částka je kalkulována pro 4% neplatičů. 

Poplatek ze psů - v evidenci je přihlášeno cca 6 941 psů. Předpoklad příjmů je ve výši 3.220 tis. 
Kč. Částka je kalkulována pro 4% neplatičů (v roce 2004 je 3,4% neplatičů, v roce 2003 bylo 5% 
neplatičů, v roce 2002 bylo 9,6% neplatičů). 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - ve výši 1.000 tis. Kč je odvozen od předpokládané 
skutečnosti roku 2004. Dle informací od ubytovatelů a zjištění správce poplatku klesá na území města 
počet rekreačních pobytů oproti minulým rokům. Počet ubytovatelů se snížil na cca 210 (loni 240). 
Návrh nepředpokládá výrazné zvýšení turistického ruchu oproti roku 2004. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství - ve výši 100 tis. Kč je odvozen od předpokládané 
skutečnosti roku 2004, zábor bude nadále zpoplatňován pouze na pozemcích státu a státních 
subjektů a to především v případě vystavování zboží, skládek, překopů, zařízení staveniště (30 tis. Kč) 
a za stánky na tržnici na Piaristickém náměstí (70 tis. Kč). 

Poplatek ze vstupného - ve výši 1.000 tis. Kč a vychází z očekávaného příjmu za rok 2004 a ze 
skutečnosti, že od roku 2004 není pro výpočet poplatkové povinnosti uvažováno DPH v ceně 
vstupného. Nejvyšší příjmy činí poplatky ze vstupného z výstavních akcí pořádaných Výstavištěm ĆB, 
a.s., kde sazba poplatku činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného. 

Poplatek z ubytovací kapacity - ve výši 800 tis. Kč a vychází z očekávaného příjmu za rok 2004 
a ze skutečnosti, že od roku 2004 je zpoplatňována pouze lůžková kapacita v zařízeních určených 
stavebními předpisy (zkolaudovaných) pro přechodné ubytování za úplatu, tzn. hotely, penziony atd. 
Nebudou tedy zpoplatněny kapacity např. v rodinných domech celoročně pronajímané turistům. Na 
rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se u tohoto poplatku nerozlišuje za jakým účelem 
je přechodné ubytování poskytováno. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá za využití lůžkové 
kapacity v zařízeních sloužících přechodnému ubytování za úplatu. Počet ubytovacích zařízení na 
území města se výrazněji nemění. 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - počet provozovaných VHP roste jen mírně a  
sazba poplatku, která je nejvyšší možná, se meziročně nezmění a proto rozpočet 10.000 tis. Kč 
odpovídá očekávané skutečnosti roku 2004. 

Odvod výtěžku z provozování loterií – ve výši 4.130 tis. Kč odpovídá očekávanému příjmu za 
rok 2004. Jedná se o zákonný odvod provozovatelů loterií, sázkových her a VHP ve výši 6 - 20% 
čistého výtěžku za rok 2004 na veřejně prospěšné účely. 

Správní poplatky - převážnou část tvoří poplatek za vydávání rozhodnutí k oprávnění provozovat 
výherní hrací přístroje (dále jen VHP). Při předpokládaném mírném nárůstu počtu provozovaných VHP 
by měl činit výnos (po zákonném odvodu poloviny poplatku Finančnímu úřadu) 7.500 tis. Kč. 

Daň z nemovitostí - vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města 
nijak změněn, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 2004, tzn. 34.000 tis. Kč. 

Příjmy z úroků – ve výši 3.000 tis. Kč. S ohledem na vývoj cash-flow města nebude mnoho 
volných finančních prostředků k úročeným vkladům ze strany finančního odboru. Očekávané příjmy 
budou z úroků na účtu FRB v ČS, a.s. a z cash-poolingu v ŽB, a.s. 
Příjmy z úroků – správa portfolia – 5 tis. Kč převážně z úroků na běžném účtu v ČSOB, ze 
kterého se provádějí vlastní nákupy cenných papírů za účelem zhodnocování. 

Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – předpokládá se pokračování správy portfolia 
byť s výrazně nižším objemem finančních prostředků. Příjem 300 tis. Kč odpovídá odhadu výše 
realizovaného „účetního“ zisku (tj. prodejem) u některých zbývajících cenných papírů v portfoliu. 
Naproti těmto příjmům jsou rozpočtovány i ztráty 50 tis. Kč (viz běžné výdaje). 
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Příjmy z podílů na zisku a dividend (Teplárna) – ve výši 37.745 tis. Kč. Jedná se o příjem 
dividendy od Teplárny ČB, a.s. za rok 2004 ve stejné výši jako byla za rok 2003, tj. 68 Kč čistého na 
555.076 akcií města. Vyplacení takovéto dividendy bylo zahrnuto do finančního plánu společnosti na 
rok 2005. 

Přijaté sankční platby – ve výši 200 tis. Kč. Jedná se o plánovaný příjem z pokut uložených v 
závěru roku 2004 provozovatelům výherních hracích přístrojů za porušení obecně závazných předpisů 
na základě provedené kontroly specializovanou licencovanou firmou (kontrola elektronických 
počítadel), kontrol Finančního úřadu a kontrol finančního odboru. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – ve výši 10 tis. Kč. Jedná se o vratky soudních 
poplatků. 

Ostatní nedaňové příjmy jindy nezařazené – ve výši 5 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej psích 
známek (15,- Kč za známku). 

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB – ve výši 29.330 tis. Kč, splátky části 
dosud nesplacených půjček z Fondu rozvoje bydlení města dle smluvních splátkových kalendářů. 

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – nevyplacené mzdy – ve výši 10 tis. Kč, 
poslední opožděné splátky bezúročných půjček poskytnutých v roce 2000 z prostředků účelově 
poskytnutých OkÚ občanům ČB, kterým jejich zaměstnavatelé zadržovali v roce 1999 mzdu za 
minimálně dva měsíce. 

 
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 1  
Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro 

silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele silničního vozidla, 
výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále 
se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - 
připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, 
stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, průkaz taxi a osvědčení o 
taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic 
měření emisí. 

 
Odbor kultury - odpovědné místo 104 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Radniční bál – očekávaný příjem 120 tis. Kč za 

vstupenky. 
 

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – od rodičů – 30 % úhrada neinvestičních nákladů 
od rodičů dětí z cizích obcí, které navštěvující mateřské školy v Českých Budějovicích. 

 
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2 
Správní poplatky – poplatky za vystavení průkazek ZTP. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – lékařské recepty na omamné látky – prodej 

lékařských receptů (tiskopisů) na omamné látky. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pobyt v AzD – od obyvatel azylového domu pro muže 

za poskytování služeb – ubytování. 
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva 

formou splátek. 
 

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 

Příjmy z poskytování  služeb a výrobků – tiskárna – za provedené tiskařské práce v Copy 
centru. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – pronájem nebytových prostor v objektu 
Kněžská 19 firmě RadioMobil, a.s. GSM operátor (pronájem prostor – půda a střecha), pronájem 
nebytových prostor závodní jídelny firmě V+M Kosovi a pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti 
zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a rozvaděče. V objektu Plavská – evidence motorových vozidel 
pronájem za mediální informační panel. Byla vypovězena smlouva České komoře autorizovaných 
inženýrů a Jihočeské centrále cestovního ruchu. 
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Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje 
vyřazeného nábytku. 

 
Matriční úřad - odpovědné místo 109 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2 
Správní poplatky – za ověřování listin, vystavení duplikátů matričních dokladů, vystavení 

potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, změny jmen a příjmení, 
uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení 
k trvalému pobytu, vystavení cestovních dokladů, řidičských průkazů a občanských průkazů a zápisy 
změn do těchto dokladů, výpisy z informačního systému.  

Přijaté sankční poplatky – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů, 
cestovních dokladů a řidičských průkazů.  

 
Správní odbor - odpovědné místo 110 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2 
Správní poplatky – za povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. 

Upravuje zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a zákon číslo 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích.  

Přijaté sankční platby – pokuty a náklady řízení uložené za přestupky podle zákona číslo 
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a ostatních zákonů, včetně vymožených 
pohledávek v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem.  

 
Investiční odbor - odpovědné místo 112 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - jedná se o příjmy z prodeje zadávací projektové 

dokumentace pro výběrová řízení vyzvaným dodavatelským firmám. 
 

Stavební úřad - odpovědné místo 113 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2 

Správní poplatky – byly stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2004 ve správním 
území stavebního úřadu a s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za kopírovací služby ve výši 10 tis. Kč. 
Přijaté sankční platby – odvíjejí se od výše uložených pokut za porušení stavebního zákona. 
 

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 
Příjmy z pronájmu pozemků – dle dosud uzavřených nájemních smluv se započtením příjmů 

plynoucích z nájemních smluv, které budou uzavřeny v průběhu roku 2005. Významnou část tvoří 
příjem za pronájem pozemků pro umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama, 
RAILREKLAMA, VERBA PLUS) a pronájem pozemků za účelem bytové výstavby na Pražské tř. 
(ABILITY plus). 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nebytových prostor – příjem tvoří 
pronájem jednoho nebytového prostoru  – lékárna sídliště Máj. 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - přijaté náhrady za zřízení věcných břemen na 
nemovitostech v majetku města České Budějovice (uložení sítí). 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu 
v domech v majetku města České Budějovice uhradí žadatel do fondu rozvoje bydlení nevratný 
příspěvek ve výši 500,- Kč.  

 
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy za poplatky hrazené občany 

- rezidenty za karty umožňující parkování v centru města  ve výši 2 000,- Kč/1karta/1rok, dále poplatky 
fyzických a právnických osob za karty tzv. abonentní v hodnotě 20.000,- Kč/1karta/1rok. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací automaty – jedná se o tržby z parkovacích 
automatů. Částka vychází ze skutečných příjmů v roce 2004 (skutečné příjmy 1 – 8/2004 činí 6.968 tis 
Kč). Pro naplnění této příjmové položky je nutno prostřednictvím Městské policie zvýšit represní 
činnost s cílem zvýšení respektovanosti placeného stání.  

Příjmy z pronájmu pozemků – příjem za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při 
výkopových a stavebních pracích, nelze přesně odhadnout výši příjmů. 
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Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace – výše je pouze 
předpoklad vycházející ze zkušeností minulých let a nedá se ovlivnit, protože je závislá na činnosti 
ostatních subjektů.  

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – rezervé – z nájmů za vyhrazené 
parkování.  

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – FS – plánovaná výše příjmů vychází 
z nájemních smluv na neziskové objekty. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – JVS – propočet nájemného za 
pronajatý vodohospodářský majetek společnosti 1.JVS, vychází z varianty zrychleného navyšování 
nájemného. Podle dod. č. 6 smlouvy o nájmu může 1.JVS, a.s. uplatňovat náklady na přípravu staveb 
formou odečtu z plánovaných odvodů za nájem. Podle plánu přípravy staveb budou náklady na 
přípravu činit 10 mil. Kč (z toho na vynucené investice 5 mil. Kč). 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – LRM – předpis nájemného na rok 
2005 byl posledním dodatkem nájemní smlouvy zvýšen. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy jsou v souladu s příslušnými 
předpisy nájemného (Lumen, TSE, Signalbau Huber CZ, ELTODO-CITELUM). 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace KO – návrh pro rozpočet roku 2005 
vychází z uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM a předpokladu zvýšení podílu separovaného 
odpadu v roce 2005 a zvýšení odměn za některé druhy separovaného odpadu. 

 
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2 
Správní poplatky - za vydávání, rušení a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu 

zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu 
zrušení poplatků za změny již provedené v obchodním rejstříku došlo ke snížení správních poplatků 
vybíraných Obecním živnostenským úřadem.  

Přijaté sankční platby - vychází z kontrolní činnosti, která je především zaměřena na kontroly 
živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a mimořádných kontrol nařízených Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Jedná se především o kontrolní činnost na ochranu práv duševního vlastnictví, 
kontroly zahraničních osob, kontroly podnikatelů provozujících zastavárny a cestovní kanceláře. 

 
Kancelář primátora – odpovědné místo 119 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 

Sb. 
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příspěvky od českobudějovických firem na 

prezentaci města Českých Budějovic v partnerském městě Lorient. 
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – pronájem plochy radničních novin. 
 

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 

Přijaté sankční platby – předpokládaný příjem ve výši 50 tis. Kč z pokut za porušení zákona o 
památkové péči. 

 
Odbor rozvoje a cestovního ruchu – odpovědné místo 122 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – služeb průvodcovských, zprostředkování ubytování, 

provize z distribuce vstupenek na akce. 
Příjmy z prodeje zboží - příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. 
Příjmy z pronájmu pozemků – pronájem pozemků za účelem umístění a provozování 

velkoplošných turistických map Českobudějovicka. 
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjmy za reklamu pro Budějovický Budvar ve výši 

500 tis. Kč a Koh-i-noor ve výši 100 tis. Kč. 
 

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - krytá plovárna - za vstupné do bazénů kryté plovárny 
dle platného ceníku služeb a za vyhrazené užívání bazénů pro sportovní kluby, školy a další zájemce.  

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna - vstupné na letní plovárnu. 
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Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - sportovní hala - za užívání hracích ploch, 
lehkoatletického koridoru, posilovny a ubytovny a příjmy z pořádání kulturních a společenských akcí.  

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - zimní stadion - za užívání ledových ploch obou hal 
zimního stadionu pro sportovní akce. 

Příjmy z poskytovaných služeb - kulturní a společenské akce - ZS - pořádání kulturních a 
společenských akcí.  

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - PS - z  pronájmu nebytových prostor 
dle uzavřených nájemních smluv od nájemců kadeřnictví, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu a 
reklamních ploch. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - SH -  pronájem restaurace, kanceláře a 
reklamních ploch. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - ZS - z pronájmu nebytových prostor dle 
uzavřených nájemních smluv nájemců restaurace, bufetů, šaten, kanceláří a reklamních ploch. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar aréna - dle uzavřené smlouvy o propagaci 
pivovaru Budějovický Budvar n.p., v Budvar aréně.  

 
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za pobyt v rekreačním středisku v Nové Peci – jsou 

plánovány ve výši 200 tis. Kč. Rekreační středisko je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými 
příslušníky po celý rok. 

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet ve výši 600 tis. Kč odpovídá 
odhadovanému objemu poskytnutých půjček v roce 2004. Půjčky jsou spláceny od měsíce 
následujícího po uzavření smlouvy o půjčce. 

 
 

2.3. Komentáře ke kapitálovým příjmům 
 
 

Městská policie - odpovědné místo 100 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – očekávaný příjem za prodej 
čtyř vyřazených služebních automobilů. 

 
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – předpoklad prodeje služebního 

vozu Honda vzhledem ke stavu a stáří daného vozidla. 
 

Investiční odbor - odpovědné místo 112 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - jedná se o zapojení zálohy kupní ceny 
podílu města na bytových domech od Bytového družstva Novostav (115 bytových jednotek Máj jih – 
IV. etapa). 

 
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 
Příjmy z prodeje pozemků – návrh příjmů z prodejů pozemků vychází z objemu připravovaných a 

schválených prodejů pozemků v majetku města (pozemek Ostrolovský Újezd, pozemek pod 
rozvodnou JČE Mladé, parkoviště Vltava, pozemek Pražská – Strakonická - Metrostav, zastavěné 
pozemky - SBD, pozemek Rudolfovská ul. k.ú. ČB 4 – výběrové řízení, křižovatka ČB 2 – Ředitelství 
silnic a dálnic). 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – postupné dokončování prodejů domů dle 
zásad (u 4 objektů probíhá prodej, 6 objektů schválených do prodeje - nájemníci obesíláni) a 
především prodej domů třetí osobě výběrovým řízením nebo aukcí (majetkový odbor eviduje 20 
objektů, které budou v roce 2005 předloženy zastupitelstvu města k projednání a 12 objektů, které již 
zastupitelstvo města schválilo do prodeje).  
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2.4. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna výše dotace ze státního rozpočtu v rámci 
dotačního vztahu, je v návrhu rozpočtu předběžně počítáno s celkovou dotací 206.197 tis. Kč: 
• dotace na výkon státní správy celkem 78.294 tis. Kč (tj. příspěvek na osobní a věcné výdaje 

spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém kraji 31.652 tis. Kč a příspěvek na 
osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy obcím s rozšířenou působností – 
350.695,00 Kč na jedno tabulkové místo – uvažováno 133 tabulkových míst, tj. celkem 46.642 tis. 
Kč) 

• výše dotace na sociální dávky je uvažována ve výši 95.125 tis. Kč 
• při výpočtu výše dotace na provoz ZŠ a MŠ bylo uvažováno s nižším počtem žáků (11.421 podle 

zahajovacích výkazů pro školní rok 2004/2005 a s dotací na jednoho žáka ve výši 1.221,00 Kč 
v roce 2005) 

• dotace na provoz domovů důchodců 18.833 tis. Kč (při kapacitě DD Hvízdal a DD Máj 282 lůžek a 
dotaci na jedno lůžko 66.785.00 Kč – dle návrhu státního rozpočtu). 
 

v tis. Kč 

DOTACE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 návrh 
2005 

výkon státní správy 19 189 21 566 22 664 22 790 25 000 25 150 27 671 27 685 28 475 28 795 87 000 80 256 78 294 

dávky sociální péče 15 000 17 000 17 000 17 610 19 400 24 272 29 697 41 800 50 207 52 800 92 436 95 125 95 125 

provoz ZŠ a MŠ 8 724 14 024 15 700 15 200 16 420 16 274 17 498 17 569 12 675 12 199 11 450 14 789 13 945 

provoz domovů důchodců1 700 19 000 13 400 7 620 7 880 7 860 7 900 8 070 8 060 8 060 9 434 17 747 18 833 

požární ochrana 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 

DPS Pekárenská 7 600 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

územně vyrovnávací 52 000 2 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOTACE CELKEM 104 213 76 292 68 764 63 220 68 700 73 556 82 766 95 126 99 425 101 854 200 320 207 917 206 197

 

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO VZTAHU
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2.5. Neinvestiční přijaté dotace od obcí 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 
Neinvestiční přijaté dotace od obcí – platby obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku 

v základních školách v Českých Budějovicích (jedná se o obce, které nemají zajištěné podmínky pro 
plnění povinné školní docházky). 
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3. Výdajová část rozpočtu 
 
 

3.1. Členění 
Členění výdajové části rozpočtu pokračuje zavedenými odpovědnými místy a dalším podrobnějším 

členěním řádky akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti čerpání výdajů. 
 

3.2. Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města 
 

3.2.1. Příspěvkové organizace 
Forma příspěvkové organizace je využívána v oblasti školství (34), sociálních věcí (3 – Ústav 

sociální péče Hvízdal, Centrum sociálních služeb Staroměstská a Ústav sociální péče Máj – DD ČB), 
kultury (Jihočeské divadlo), ve zdravotnictví (Jeslová a azylová zařízení) a Veřejné služby. 

 
3.2.2. Společnosti s ručením omezeným 

Tuto formu mají 2 subjekty a to Lesy a rybníky města, které vznikly z příspěvkové organizace 
Správa lesů a rybníků města a dále Správa domů, která byla po privatizaci a převodu majetku na 
město vytvořena z PBH s.p. 

 
3.2.3. Akciové společnosti 

Město je 100% vlastníkem MKD, a.s. a cca 80% vlastníkem Teplárny ČB a.s., ale k těmto 
společnostem nemá žádné rozpočtové vztahy. Dále je město 100% vlastníkem Dopravního podniku 
města, a.s. S touto společností je uzavřena smlouva na dopravní obslužnost. V několika dalších 
společnostech má město jen menšinové podíly. 

 
 

3.3. Komentáře k běžným výdajům 
 
Městská policie - odpovědné místo 100 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 4 
Rozpočet městské policie České Budějovice na rok 2005 byl sestaven na základě provozních 

potřeb na stav 114 pracovníků. 
Rozpočet mezd byl sestaven na stav 114 pracovníků, tj. včetně 4 řidičů odtahového vozidla. Od 

počtu pracovníků se pak odvíjí i plánované ostatní povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění 
a pojištění hrazeného zaměstnavatelem. 

Prádlo, oděv, obuv - finanční prostředky na výstroj pro nově přijaté pracovníky, na funkční 
označení strážníků a na obnovu výstroje pro stávající pracovníky, která se řídí směrnicí použitelnosti a 
stupněm opotřebení výstrojových součástí. 

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup učebních pomůcek potřebných pro vzdělávání a 
doškolování strážníků, s přihlédnutím k tomu, že se změnila celá řada právních předpisů a nařízení, 
ze kterých strážníci skládají zkoušku a je tudíž nezbytné je vybavit potřebným studijním materiálem. 
Sbírky právních předpisů, pořízení disket, kazet a CD disků pro zálohování dat.  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň - pořízení 9 ks střelných zbraní jako 
obnova za zbraně starší, používané. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - obnova výstrojových součástí jako jsou pouzdra na 
zbraně, pouzdra na zásobníky, pouzdra na pouta, závěsy na tonfy, pouzdra na radiostanice, úchytky 
na opasky a opasky samotné, použitelnost těchto výstrojových součástí se řídí vnitřní směrnicí a 
stupněm opotřebovanosti. Výměna opotřebovaných skříněk v šatnách a dalšího kancelářského 
nábytku. Nákup 5 ks radiostanic, 2 ks radiostanic do automobilů, obnova svítilen, obnova světelných 
výstražných zařízení na služebních vozidlech, obnova 5 ks monitorů, pořízení vyprošťovacího zařízení 
k vozidlu Mitsubischi, pořízení antény 5,8 Ghz – pojítko s MM ČB. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - zahrnuje nákup nábojů nutných pro střelecký výcvik 
strážníků, fotomateriál, zdravotnický materiál včetně léčiv, náhradní díly pro služební vozidla a pro 
další techniku v používání MP, stravu pro služební psy, drobný kancelářský materiál, speciální zámky 
na botičky, materiál na výcvik a ošetřování služebních psů, drobný materiál nutný k výpočetní technice 
(klávesnice, myš, podložka pod myš, barvy do tiskáren a kopírovacího stroje). 

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje byly odvozeny ze skutečných potřeb roku 
2004.  

Pohonné hmoty a maziva – navýšení z důvodu potřeby pro odtahové vozidlo. 
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Služby pošt – výdaje zůstávají ve stejné výši jako v roce jako 2004. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací – zahrnují hovorné za telefony a poplatky za 

radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic. 
Nájemné – za detašované pracoviště v ulici A. Barcala. 
Konzultační, poradenské a právní služby – na znalecké posudky, služby STK služebních 

vozidel, stanoviska psychické způsobilosti strážníků. 
Služby školení a vzdělávání - POLIS – výdaje na školné pro rekvalifikaci strážníků. 
Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské - školení řidičů referentských vozidel 

s právem přednosti v jízdě, školení psovodů a správce počítačové sítě. 
Nákup ostatních služeb - zahrnuje tisk potřebných tiskopisů – výzev na vozidla pro nepřítomné 

řidiče, tisk tiskopisů pro odtah vozidla, kontrolu osoby a tiskopisy výplatních pásků. Označení 
služebních vozidel, příspěvek na stravování, dále lékařská vyšetření nutná pro vydání zbrojního 
průkazu a rovněž i pro prodloužení platnosti zbrojního průkazu. Výdaje na údržbu kotců pro služební 
psy, veterinární služby pro odchycené psy a další služby spojené s provozem budovy i služebních 
vozidel. 

Opravy a udržování - služebních vozidel, jízdních kol, výpočetní techniky a další techniky 
používané městskou policií, nutné opravy výstroje a výzbroje strážníků, drobné opravy budovy 
městské policie. 

Programové vybavení - nákup licencí software Office a aktualizace stávajících programů. 
Cestovné - POLIS – výdaje spojené s rekvalifikačními a prolongačními kursy. 
Cestovné - na služební cesty a ostatní školení. 
Pohoštění - zůstává ve stejné výši jako v roce 2004. 
Nájemné za nájem s právem koupě – leasing vozidla - splátky vozidla pořízeného v roce 2003. 
Nákup kolků – na prodloužení platnosti zbrojních průkazů, na vydání osvědčení strážníků a kolky 

nutné pro registraci zbraní dle zákona o zbraních a střelivu. 
Platby daní a poplatků - dálniční známky – pro dva služební automobily MP. 

 
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 4 a 5 
Nájemné – uložení trofejí - pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře pořádá 

dle ustanovení § 6 odstavce 1 zákona číslo 449/2001 Sb., na základě pověření Českomoravské 
myslivecké jednoty, okresního mysliveckého spolku České Budějovice chovatelskou přehlídku. Ze 
zákona je obec s rozšířenou působností povinna toto hodnocení kvality finančně zajistit. 

Konzultační, poradenské a právní služby - zpracovávání znaleckých posudků v rámci správních 
či přestupkových řízení příslušnými oborovými nebo soudními znalci. 

Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče - náklady spojené s odchytem 
zvířete podle § 42 veterinárního zákona, není-li chovatel znám, dále odběry týraných psů, jejich 
ošetření a umístění v útulku. 

Nákup ostatních služeb – lesy, myslivost - v souladu s ustanovením § 52 zákona číslo 289/1995 
Sb., lesní zákon v platném znění jsou zaměstnanci orgánů státní správy lesů povinni při výkonu své 
činnosti důsledně dbát ochrany lesa a řádného hospodaření v něm. Jedná se o nařízení provedení 
opatření v ochraně lesů proti kůrovcům, zejména kalamitnímu škůdci lýkožroutu smrkovému. Vlastníci 
lesa jsou povinni provádět preventivní opatření, aby bylo zabráněno přílišnému přemnožení škodlivých 
organismů v porostech. Pokud vlastník nerespektuje toto ustanovení, může orgán státní správy lesů 
vlastníku lesa tato opatření nařídit jak je uvedeno výše. V případě nesplnění nařízeného opatření je 
nutné, aby příslušný správní orgán zajistil jeho provedení, a tím předešel k dalšímu šíření hmyzích 
škůdců, v tomto případě lýkožrouta smrkového. Pokud tato situace nastane, bude orgán státní správy 
vymáhat vynaložené prostředky zpět. Toto však není možné uskutečnit v jednom kalendářním roce. 

Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství - projektová dokumentace pro opatření 
zlepšujícího stavu vodních toků, rybníků, sanace půdy po havarijních únicích do povrchových nebo 
podzemních vod, aktualizace povodňových plánů a kontrola činnosti čistíren odpadních vod. 

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana, dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy, 
ochrana a provoz rezervací, údržba památných stromů a VKP, ÚSES, vyhlášení památných 
stromů a VKP - v  průběhu roku bude pokračovat dopracování materiálů na územích spadajících pod 
stavební úřady Hluboká n/Vltavou, Lišov a Zliv. Jedná se především o biotopová mapování, části 
územních systémů ekologické stability krajiny, památné stromy a významné krajinné prvky. Po 
dopracování všech podkladových materiálů bude dopracována část území tzv. Okresního generelu 
ÚSES v rozsahu pro území obce s rozšířenou působností v grafické podobě mapové v měřítku 1 : 25 
000 a následně na nosiči CD, který nebylo možné pro nedostatek podkladů a finančních prostředků 
zpracovat v r. 2004. V průběhu roku 2003 byly rozpracovány akce, které měly být dokončeny v roce 

Oddíl I. - 15 



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE 
ROZPOČET 2005 

2004. Jednání s Českými drahami, a.s. se však značně zkomplikovala a posunula se doba realizace, z 
tohoto důvodu se práce přesunou do roku 2005. Jedná se o některé prvky po demontáži parovodu 
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky, které budou využity jako pozorovatelny. Jedna by měla využít 
stavební objekt nad parovodem se zastřešením a druhá železné nosníky pod dilatační smyčkou. Na 
pozorovatelnu budou umístěny panely s vyobrazením ptáků v různých fázích (ptáci v prostém a 
svatebním šatu, hnízdící a migranti) a dále pak i obojživelníci, kteří se zde vyskytují v hojném počtu. 
Pozorovatelny budou zařazeny do trasy naučné stezky. Dále bude zajištěna její údržba. V roce 2005 
bude pokračovat asanace hrázových porostů, které jsou součástí významných krajinných prvků a 
územních systémů ekologické stability krajiny a dokončeny výsadby v genobance v parku Stromovka. 
Tyto práce probíhají v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. V roce 2005 bude 
pokračovat revize registrovaných VKP a památných stromů s pořízením audiovizuální dokumentace. 
Průběžně budou zajišťovány změny v územních systémech ekologické stability krajiny ve vazbě na 
změny územních plánů a komplexních pozemkových úprav, především ve vztahu k připravované 
dálnici D3. 

Nákup ostatních služeb - ekologická výchova – v rámci ekologické výchovy studenti škol 
zpracovávají pro ochranu přírody pozorování a měření vytypovaných lokalit, zajištění vydávání 
ekologických naučných listů, zpracování kalendářů pro základní školy a je zajišťován chod účasti 
dětského zastupitelstva v Národním parlamentu dětí a mládeže. 

Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Den bez aut - zajištění uzavření náměstí, 
vystoupení zúčastněných organizací, výhry pro soutěžící, reklama s rádiem.  

Nákup ostatních služeb – Na kolo jen s přilbou – zajištění výukových programů a plakátů pro 
děti navštěvující mateřské a základní školy a jejich rodiče. 

Nákup ostatních služeb – Terminál – programem, fungujícím od roku 1998 je zajišťována školní i 
mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace 
Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, 
hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému 
způsobu života.  

Nákup ostatních služeb – Robinson – za rok nejméně šest čísel, která budou využita při 
ekologické výchově na základních a mateřských školách a v ústavech sociální péče (Empatie, Arpida, 
Borůvka a Speciální škola pro neslyšící). Finanční prostředky budou použity na vlastní tisk (tvorba a 
distribuce hrazena sponzorsky). 

Pohoštění – pro zajištění případných akcí dětského zastupitelstva. 
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - ekofilm 

– zajištění dalšího ročníku Ekofilmu. 
Ostatní neinvestiční dotace podnikovým subjektům a Ostatní neinvestiční dotace 

neziskovým a podobným organizacím – prostředky pro grantový systém ekologické výchovy, které 
budou rozděleny podle projektů schválených radou města. 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - škody způsobené při výkonu myslivecké 
stráže - stát odpovídá za škodu způsobenou osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její 
žádost nebo s jejím vědomím. Odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí 
poskytnutou myslivecké stráži a za škodu způsobenou mysliveckou stráží v souvislosti s plněním 
jejích úkolů. Dle ustanovení. § 16 odstavce 4 zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění 
náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil. 
 
Finanční odbor - odpovědné místo 102 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 5 a 6 
Úroky vlastní – viz. tabulka v oddíle Financování. 
Realizované kurzové ztráty – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupu a 

zpětném prodeji valut (při zahraničních pracovních cestách). 
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia – 50 tis. Kč zahrnují jednorázové 

realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Naproti těmto ztrátám byly 
rozpočtovány zisky 305 tis. Kč (viz nedaňové příjmy). 

Služby peněžních ústavů – ve výši 600 tis. Kč tvoří bankovní poplatky. Největší část tvoří 
poplatky ČS, a.s. za vedení půjček z FRB (1% z poskytnuté půjčky). Protože objem poskytovaných 
půjček klesá, lze očekávat i pokles hrazených poplatků ČS. 

Konzultační, poradenské a právní služby - za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu 
právnických osob a daně z nemovitostí ve výši 238 tis. Kč a za pomoc při zpracování daně z přidané 
hodnoty ve výši 200 tis. Kč. 

Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio města - částka ve výši 40 tis. Kč odpovídá 
výši honoráře za poradenství ČSOB AM, a.s. (bývalá Patria) při zhodnocování volných finančních 
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prostředků v portfoliu města v roce 2004. Odměna závisí jak na objemu portfolia (pevná odměna) tak i 
na úspěšnosti při jeho zhodnocování (výnosová odměna). 

Platby daní a poplatků – soudní poplatky – 40 tis. Kč pro vymáhání samosprávných pohledávek 
prostřednictvím soudu. 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nájemné M. Horákové 72 -78 – ve výši 2.500 
tis. Kč. Jedná se o úhrady předplaceného nájemného za nájemníky v uvedeném domě postaveného 
městem. 
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 6 
Konzultační, poradenské a právní služby – analýzy dopravní nehodovosti – zpracování 

analýz dopravních nehod za minulý rok a následné plánování stavebních prací a dopravních opatření 
pro odstranění nehodových lokalit a omezení příčin dopravních nehod. Zpracování studií, posouzení 
projektů v záležitostech zabývajících se propagací a zvyšováním kvality a úrovně bezpečnosti 
silničního provozu. 

Konzultační, poradenské a právní služby - posudky - geodetické podklady pro správní řízení na 
úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro pozemní 
komunikace. Znalecké a odborné posudky pro potřebu správních řízení. 

Nákup ostatních služeb – dopravní školení – propagace a pořádání školení na téma BESIP, pro 
pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací. Porada 
vedoucích odborů doprav magistrátních měst. 

Věcné dary – nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro 
účastníky dětských soutěží mladých cyklistů. 

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – 
soutěž, provoz dopravního hřiště - dotace na dětskou dopravní soutěž mladých cyklistů a na 
zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti. 
 
Odbor kultury - odpovědné místo 104 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 6 a 7 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – rekvizity a pomůcky na pořádané akce.  
Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál na akce, květiny k pomníkům při 

příležitosti Dne vítězství a Dne vzniku samostatného československého státu. 
Nájemné – například nájmy sálů, pódií, ekologických WC při pořádání kulturních akcí venku. 
Konzultační poradenské a právní služby – koncepce kultury – honoráře za zpracované studie. 
Nákup ostatních služeb – Radniční bál – kompletní realizace včetně bohatého programu, 

propagace a služeb (termín konání 19. 2. 2005 v DK Metropol). 
Nákup ostatních služeb – Masopust – tradiční lidová zábava na náměstí Přemysla Otakara II. 

v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů z partnerských měst (15. výročí). 
Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – zábavné soutěžní dopoledne s kulturním 

programem pro handicapované i zdravé děti. 
Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – tradiční první jarní městská akce s bohatým kulturním 

programem, volbou Miss čarodějnice, apod. – termín konání 30. 4. 2005. 
Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – kompletní realizace (zábavný den 

s kulturním programem a atrakcemi). 
Nákup ostatních služeb – Koncerty na letní scéně – akce pro veřejnost v rámci kulturního léta 

na letní scéně u DK Slavie, červenec a srpen, každou neděli dopolední matiné, dechová, lidová a 
taneční hudba. 

Nákup ostatních služeb – Dny seniorů – Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka - tradiční 
zábavné akce se soutěžemi a další akce pro seniory pořádané odborem kultury v průběhu celého 
roku. Jedná se např. o úhradu nákladů za služby, výlep plakátů, honoráře účinkujících 
zprostředkovaných kulturními agenturami. 

Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – Svátek hudby, velikonoční a vánoční svátky 
například vítání jara, vánoční strom, obchůzky adventních postav, Vránkovy koledy, Přílet anděla, 
Zvonkový průvod. 

Nákup ostatních služeb – významná výročí – Den vzniku samostatného československého státu 
– kompletní realizace pietních aktů včetně programu, jubilea osobností apod. 

Nákup ostatních služeb – výlepy plakátů s kalendářem akcí „Léto ve městě“ a „Vánoce ve městě“ 
a další nezbytné výdaje na neplánované kulturní a společenské akce. 

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – pro kroniku města a dokumentace kulturních akcí. 
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Nákup ostatních služeb – tisk kulturně - propagačního materiálu – plakáty, letáky, pozvánky a 
programy na kulturní akce pořádané odborem kultury.  

Nákup ostatních služeb – kronika města – grafické řešení, předtisková příprava, tisk a vazba 
publikace významných událostí města předchozího kalendářního roku. 

Nákup ostatních služeb – výstavy – realizace výstav dle schválených plánů odboru kultury. 
Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – koncerty folkové a country hudby pod Bílou věží 

(vyhledávaná akce významně obohacující letní kulturní dění ve městě). 
Nákup ostatních služeb – Příjemná setkání – tradiční přehlídka nezávislých divadelních souborů 

(osvědčená akce obohacující kulturní nabídku ve městě). 
Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – prezentace slovenské kultury a partnerského 

města Nitry v Českých Budějovicích. 
Nákup ostatních služeb – Vodní hry – kompletní realizace (na závěr letních prázdnin pořádaný 

kulturní a zábavný program a recesní soutěže pro dospělé na slepém rameni Malše). 
Nákup ostatních služeb – Radniční léto – 3. ročník festivalu pořádaného v letní sezóně na 

nádvoří radnice. 
Nákup ostatních služeb – 740 let založení města – výdaje na úhradu slavnostního koncertu 

symfonického orchestru k výroční založení města. 
Nákup ostatních služeb – 60. výročí osvobození – oslava 60 let výročí osvobození od 

německého fašismu. 
Nákup ostatních služeb – Kinematograf bratří Čadíků – tradiční letní promítání českých filmů na 

náměstí Přemysla Otakara II. (propagace, výlep, dopravní přeznačení). 
Nákup ostatních služeb - koncepce – zpracování, grafické řešení, tisková předpříprava, příprava 

a tisk brožury. 
Nákup ostatních služeb – vánoční trhy – realizace vánočních trhů ve městě spolu se zajištěním 

kulturního programu. 
Nákup ostatních služeb – Tříkrálový koncert – organizační zajištění koncertu (Festivalová 

kancelář Emy Destinnové). 
Opravy a udržování – opravy pomníků a pamětních desek (například údržba soch ve Stromovce, 

údržba pomníků a pamětních desek obětem světových válek, opravy pomníků poškozených vandaly).  
Pohoštění – při vernisážích výstav, pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář, 

pohoštění při akcích pro seniory, masopustní koblihy apod. 
Věcné dary – „Cena města Českých Budějovic“ předávaná na mezinárodní přehlídce výtvarného 

umění Intersalon 2005, výtvarný symbol Ceny města a grafický list pro nositele Ceny města za rok 
2004 dle Statutu Ceny města, drobné předměty a sladkosti jako ceny pro děti při soutěžích apod. 

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – příspěvky 
na rozvoj kultury ve městě. 

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – Informační měsíčník – 
příspěvek města pro MKD, a. s. České Budějovice na vydávání periodika „Českobudějovický přehled“. 

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – Hudební slavnosti Emy 
Destinnové – příspěvek Festivalové kanceláři Emy Destinnové na významný, každoročně se 
opakující prestižní hudební festival - srpen, září. 

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – na 
rozvoj kultury ve městě. 

Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím – Solnice – na činnost nezávislé 
experimentální divadelní scény (Studio dell´arte a Bazilika o. p. s.). 

Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím – na rozvoj kultury ve městě. 
Neinvestiční dotace občanským sdružením – I.D.Dance – Mistrovství ČR ve standardních 

tancích – významná kulturní a společenská akce celorepublikového významu. 
Neinvestiční dotace občanským sdružením – SUD – Studentské univerzitní divadlo, které se 

profiluje programy pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež. 
Neinvestiční dotace občanským sdružením – Vltavský pohár – tradiční, městem podporovaná 

soutěž ve společenských tancích třídy D, C, B, A (dotace pro občanské sdružení I.D.Dance). 
Neinvestiční dotace občanským sdružením – na rozvoj kultury ve městě. 
Neinvestiční dotace občanským sdružením – Přehlídka pro zdravotně postižené – podpora 

tradiční akce (10. ročník). 
Neinvestiční dotace občanským sdružením – Intersalon 2005 – každoroční reprezentativní 

akce s mezinárodní účastí prezentující město České Budějovice v oblasti výtvarného umění (dotace 
poskytnuta Asociaci jihočeských výtvarníků). 

Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem – na rozvoj kultury ve městě.  
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Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – na rozvoj kultury ve 
městě.  

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Jihočeský zvonek – místní 
soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů s postupem do regionálního kola. 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – na rozvoj kultury ve městě. 
Neinvestiční dotace vysokým školám – na rozvoj kultury ve městě. 
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – finanční participace města na 

činnosti Jihočeského muzea, Jihočeské komorní filharmonie a Jihočeské vědecké knihovny vyplývající 
ze zákona – rozpočtováno 60 tis. Kč a ostatní neinvestiční příspěvky PO na rozvoj kultury ve městě 
v částce 30 tis. Kč. 

Dary obyvatelstvu – stipendium pro talenty – podpora mladých začínajících 
českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech. 

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – příspěvek v částce 115 tis. 
Kč na rozvoj kultury ve městě a příspěvek ve výši 20 tis. Kč realizátoru tradiční akce Rock party. 

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města Českých Budějovic 
za rok 2004 – rozpočtována částka 100 tis. Kč dle Statutu ceny města. 

 
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 7 a 8 
Ostatní osobní výdaje – Festival Mateřinka - odměny (dohody o provedení práce) za přípravu a 

organizování (konferenciér, pořádková služba, apod.) 7. ročníku „Festivalu Mateřinka“, který je 
oblastním kolem aktivit dětí v mateřských školách celého Jihočeského kraje. Celostátní festival 
MATEŘINKY v Nymburce je jubilejním 10. ročníkem, který se koná pod záštitou MŠMT ČR. Celá akce 
bude probíhat ve spolupráci s ostatními školskými zařízeními v Českých Budějovicích. 

Nákup materiálu jinde nezařazený – Festival Mateřinka - dětská trička pro jednotlivé mateřské 
školy, kancelářské potřeby, výtvarný materiál apod.  

Služby pošt – Festival mateřinka – zajištění organizace festivalu a rozesílání pozvánek. 
Nájemné – v souladu s platnými smlouvami za školská zařízení, která nejsou v majetku města se 

hradí nájemné firmě TSE Astro s. r. o. za MŠ Vrchlického ve výši 796,3 tis. Kč, Kongregaci sester 
Nejsvatější svátosti, Lipenská – nájem za budovu Školní jídelny Rudolfovská 23 ve výši 13 tis. Kč. 
Dále jsou hrazeny pronájmy prostor pro porady ředitelů MŠ a ZŠ. 

Nájemné - Festival Mateřinka - pronájem prostor v DK Metropol. 
Konzultační, poradenské a právní služby – právní služby v oblasti úhrady neinvestičních 

nákladů od obcí a rodičů, poradenství v oblasti účetnictví v souvislosti s ukončením provozu školských 
zařízení, odborná pomoc při posuzování smluv. 

Služby školení a vzdělávání – zajištění školení a seminářů v souvislosti se změnami všech 
zákonů dotýkajících se školství, zvláště nového školského zákona a s ním souvisejících právních 
předpisů (určeno pro ředitele školských zařízení zřizovaných statutárním městem České Budějovice). 

Nákup ostatních služeb – inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin - konkurzy, tisk 
pozvánek na výstavy MŠ, ZŠ, přeprava vybavení ze školských zařízení, zpracování a vydání Katalogu 
SPORT, který bude informovat o sportovních organizacích ve městě, jejich činnosti a o dalších 
sportovních aktivitách, zajištění realizace označení všech 40 hřišť „Provozním řádem“.   

Nákup ostatních služeb – Festival Mateřinka - potisk dětských triček, dopravné na celostátní 
kolo Festivalu Mateřinek apod. 

Oprava a udržování – sportovní plácky – provádění běžné údržby a oprav sportovních ploch, 
které jsou v majetku města České Budějovice - ve správě OŠT (cca 40 hřišť). Jedná se o opravy 
oplocení, vybavení (basketbalové koše, branky, sloupy), údržbu povrchů, lajnování hřišť atd.  

Věcné dary - nákup věcných cen (poháry, publikace) pro účely pořádání významných sportovních 
událostí a akcí tělovýchovných a mládežnických organizací pod záštitou města.  

Neinvestiční dotace občanským sdružením – dětské a mládežnické organizace – finanční 
prostředky jsou poskytovány na základě požadavků organizací zabývajících se volnočasovou činností 
dětí a mládeže, na podporu jejich iniciativ – dotace na provoz, spolufinancování projektů – GRANTY, 
podporu drobných iniciativ rozvíjejících volnočasové aktivity dětí a mládeže – například Radambuk - 
Bambiriáda, Arpida DC – Canisterapie, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, SDM - Sdružení 
dětí a mládeže. 

Neinvestiční dotace občanským sdružením – sport mládeže – podpora sportovních aktivit dětí 
a mládeže do 18-ti let (sportovní kluby, tělovýchovné jednoty). Finanční prostředky budou poskytovány 
v souladu s Pravidly pro poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportu a tělovýchovy dětí a 
mládeže do 18-ti let, která byla schválena usnesením Rady města České Budějovice číslo 72/2004 
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dne 28. 1. 2004. Návrhy na rozdělení neinvestičních dotací pro jednotlivé sportovní organizace 
připravuje Komise pro sport, mládež a tělovýchovu. 

Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – 
dotace jsou poskytovány na základě požadavků náboženských organizací a církví k podpoře projektů 
trvalého charakteru, podpoře jednotlivých akcí a příspěvků na činnost. Komise pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost posoudí doručené žádosti a předloží navržené finanční částky ke 
schválení RM či ZM České Budějovice. 

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – nesportovní organizace 
– finanční prostředky jsou poskytovány na základě požadavků organizací, které se zabývají volným 
časem dětí a mládeže. Jedná se o dotace určené k podpoře projektů trvalého charakteru, podpoře 
jednotlivých akcí a příspěvků na činnost jednotlivých organizací, například České tábornické unie, 
Střediska výchovné péče při dětském domově. Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
posoudí doručené žádosti a předloží navržené finanční částky ke schválení Radě města České 
Budějovice (do 50 tis. Kč) nebo Zastupitelstvu města České Budějovice (nad 50. tis. Kč). 

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – Nadace města České 
Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy – jedná se o finanční podporu na poskytování stipendií 
studentům středních a vysokých škol, kteří jsou občany města České Budějovice.  
 
Návrh metodiky naplňování peněžními prostředky 
Nadace je nezávislá, nezisková právnická osoba, zřízená podle zákona číslo 227/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Soustřeďuje peněžní, materiální, případně další prostředky; zajišťuje jejich 
koncepční a ekonomické využití pro podporu vzdělávání a vědy v Českých Budějovicích (dále jen 
„Nadace“). 
K uskutečnění svého poslání Nadace spolupracuje zejména se školami, vědeckými a výzkumnými 
institucemi, ústavy, společnostmi, jednotlivci atd. 
Nadace vznikla v roce 1991, má správní radu tvořenou devíti zástupci města České Budějovice a je 
zaštítěna významnými osobnostmi města – hejtmanem Jihočeského krajského úřadu v Českých  
Budějovicích a primátorem statutárního města České Budějovice. Dotace finančních prostředků však 
nepostačují na řádnou a účinnou pomoc, ke které je určena, proto bylo přistoupeno k návrhu nového 
způsobu naplňování jejího fondu. 
Návrh spočívá v systému samofinancování školství v rámci celého statutárního města. Sestává se 
z těchto základních bodů: 
• Všechny školy, předškolní a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město, které 

uzavřely platné smlouvy o pronájmu jim svěřeného majetku, budou zařazeny do množiny donátorů 
uvedené Nadace. 

• Základem pro výpočet každoročního příspěvku v průběhu přípravy rozpočtu na další rok bude 
vypočtená suma výnosů z nájemného běžného roku inkasovaného výše uvedenými subjekty. 

• Z celkové sumy výnosů smluv o pronájmu bude vypočítáno procento (návrh 1 %) se 
zaokrouhlením na tisíce Kč nahoru, které bude zařazeno do návrhu rozpočtu na další rok pro OM 
105 (OŠT). Částka bude v průběhu měsíce ledna převedena ve prospěch účtu Nadace formou 
jednorázové platby. 

• Stanovené procento bude ještě dodatečně upřesněno a navrženo odborem školství a tělovýchovy 
(OŠT)v závislosti na celkové částce z pronájmů za rok 2004, která do konce fiskálního roku není 
dosud uzavřena. 

• Celková výše výnosu v ročním objemu se bude pohybovat ve výši cca 200 tis. Kč, což je prozatím 
postačující suma prostředků k financování stipendií několika studentů. 

• Metodika a potřebná realizační pravidla budou navržena OŠT a předložena Radě města ke 
schválení a usnesení bude zabudováno do systému financování školství ve statutárním městě 
České Budějovice rámci ročního rozpočtu. 

• Plnění pravidel bude podléhat kontrole prováděné odborem kontroly ve spolupráci s OŠT.  
Neinvestiční dotace obcím – finanční prostředky budou poskytnuty v souladu se zákonem číslo 

564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění, § 14, odst. 6, na úhradu 
neinvestičních nákladů za žáky s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, kde důvodem plnění 
povinné školní docházky žáka v obci, ve které nemá trvalý pobyt, je jeho umístění ve školském 
zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivní výchovné péče na dobu delší než 
8 týdnů.  

Nespecifikované rezervy - opravy školských zařízení – úhrady havárií ve školských objektech, 
na jejichž krytí nemá příslušné školské zařízení finanční prostředky v rozpočtu. 
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Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 8 a 9 

Rozpočtem odboru sociálních věcí je zajištěn provoz 12-ti klubů důchodců včetně klubů v DPS, na 
provoz Azylového domu v Riegrově ul., Městské Charity, ČCK, provoz fary v Suchém Vrbném pro 
občanské sdružení RUBICON, proplacení lékařských prohlídek před nástupem do domova důchodců 
a domů pečovatelské služby, výplata sociálních dávek a sociální hospitalizace. 

Ostatní osobní výdaje – úklid klubů důchodců - zajištění pravidelného úklidu v 10-ti klubech 
důchodců dohodou o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.  

Povinné pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení - váže se k vyplaceným ostatním 
osobním výdajům za úklid klubů. 

Prádlo, oděv a obuv - nákup ubrusů, záclon, povlečení apod. pro kluby důchodců.  
Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné časopisu s protidrogovou tematikou a nákup knih.   
Knihy, učební pomůcky a tisk – knihy pro kluby důchodců a předplatné Českobudějovických 

listů. 
Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné Českobudějovických listů a Inzertexpresu pro azylový 

dům pro muže. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení - nákup nábytku, drobných elektrospotřebičů a 

ostatního drobného vybavení v klubech důchodců. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení AzD - nákup drobného vybavení pro azylový 

dům pro muže. 
Nákup materiálu jinde nezařazený – RUBICON – pořízení hygienických, čistících a 

kancelářských potřeb pro činnost a provoz zařízení. 
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup hygienických, čistících prostředků v klubech 

důchodců. 
Nákup materiálu jinde nezařazený – AzD - hygienické, čistící a kancelářské potřeby nezbytné 

pro provoz zařízení azylového domu. 
Studená voda – předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců, navýšeno o inflaci. 
Studená voda – AzD - spotřeba vody v azylovém domě pro muže, navýšeno o inflaci. 
Teplo – náklady na úhradu tepla v klubech důchodců, navýšeno o inflaci.  
Plyn – na vytápění klubů důchodců, navýšeno o inflaci.  
Plyn – AzD - vytápění a ohřev vody v azylovém domě pro muže, navýšeno o inflaci. 
Elektrická energie – předpokládaná spotřeba  elektřiny v klubech důchodců. Náklady navýšeny o 

inflaci. 
Elektrická energie – AzD - předpokládaná spotřeba elektřiny v azylovém domě pro muže. 

Náklady navýšeny o inflaci. 
Teplá voda – předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech důchodců, navýšeno o 

inflaci. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací – úhrady za telekomunikační poplatky radiopřijímačů, 

televizorů a pronájem telefonních automatů v klubech důchodců.  
Služby telekomunikací a radiokomunikací  AzD - úhrada za telekomunikační poplatky 

televizoru, rádia a hovorné v AzD pro muže.  
Nájemné RUBICON – náklady spojené s pronájmem objektu.  
Nájemné kluby důchodců – úhrada nájmů Městským kulturním domům ČB za pronájem klubovny 

pro klub důchodců na sídlišti Vltava a TJ Rožnov za pronájem klubu v objektu Sokolovny. 
Konzultační poradenské a právní služby - znalecké posudky – finanční prostředky jsou určeny 

na  poskytování právních služeb u zvlášť složitých kauz, týkajících se sociálně právní ochrany dětí 
(majetkový opatrovník apod.) a vypracování znaleckých posudků při odepisování a likvidaci hmotného 
majetku na klubech důchodců a azylovém domě.  

Nákup ostatních služeb – protidrogová prevence – na propagační materiál a ostatní služby 
spojené s přednáškovou činností, tiskopisy receptů pro lékaře na omamné látky a další činnosti 
v rámci protidrogové prevence.  

Nákup ostatních služeb – Projekt „Zdravé město“ – finanční prostředky budou použity v souladu  
s navrhovaným rozpočtem operačních plánů pro rok 2005  (Den pro své zdraví, Malá policejní 
akademie, semináře, publikace, aj.) 

Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace – služby zaměřené na určité sociální skupiny 
obyvatelstva, umístěné na nezbytnou dobu na sociálních lůžkách v nemocnici (většinou před jejich 
umístěním do ústavu sociální péče). 

Nákup ostatních služeb – nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory v klubech důchodců. 
Finanční částka je navýšena o částečné zajištění zájezdu do Chorvatska pro seniory z klubů 
důchodců.  
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Nákup ostatních služeb – ostatní – poplatky za odvoz odpadů, povinné revize, deratizaci apod. v 
klubech důchodců. Rozpočet na rok 2005 je ponížen o poplatky za denní stacionář Domovinka, který 
byl předán Správě domů Č. Budějovice. 

Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – poplatek za používání dětského bazénu v rámci 
rehabilitace zdravotně postižených.  

Nákup ostatních služeb v azylovém domě pro muže - poplatky za odvoz odpadů, povinných 
revizí, deratizaci apod. 

Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky - úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní 
dokumentace potřebné k umisťování žadatelů do domů s pečovatelskou službou, bezbariérových bytů 
a ústavu sociální péče. Finanční částka na rok 2005 je navýšena dle skutečných nákladů roku 2004. 

Nákup ostatních služeb – školení a vzdělávání – určeno na přípravu budoucích pěstounů a 
osvojitelů odbornými lektory. 

Opravy a udržování - kluby důchodců - drobné opravy spojené s provozem a údržbou klubů 
důchodců. Opravy na klubech důchodců v DPS jsou zajišťovány Správou domů v Č. Budějovicích a 
přeúčtovávány k proplacení.  

Opravy a udržování – azylový dům - opravy spojené s provozem a údržbou v azylovém domě 
pro muže. 

Pohoštění - vánoční setkání důchodců – nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání 
vánočního posezení a Dne seniorů.  

Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím – úhrady provozu dětského stacionáře 
„Světluška“  pro zdravotně postižené děti a poskytování respitní péče.  

Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím – příspěvky na činnost, provoz, nákup 
kompenzačních pomůcek a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí např. pro Linku důvěry, 
Poradenské centrum svazu sluchově postižených a neoslýchavých, Senior klub Mladé, ARPIDA,  
Tyfloservis. 

Neinvestiční dotace občanským sdružením - pronájem objektu pro občanské sdružení Háječek.  
Neinvestiční dotace občanským sdružením - provoz, nákup kompenzačních pomůcek, pořádání 

kulturních a vzdělávacích akcí např. pro Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Svaz diabetiků, 
Therapeutica, Společnost pro rannou péči, Městská charita – denní stacionář DOMINO a další. 

Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem - příspěvek na provoz pečovatelské 
služby při Městské charitě, příspěvek na provoz azylového domu pro muže a mzda sociální 
pracovnice pro azylový dům. 

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím – příspěvek pro Svaz důchodců 
na zajišťování doplňkové pečovatelské služby, Českému červenému kříži na provoz pečovatelské 
služby ALICE a zajišťování provozu ošacovacího střediska a aktivit oblastního spolku ČČK v Č. 
Budějovicích – tj. odměny dobrovolným dárcům krve, semináře a školení pro ZŠ, SŠ, práce s mladými 
zdravotníky a další. 

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím – příspěvky ostatním typům 
neziskových organizací na jejich činnost a provoz, např. pro neziskové organizace Konfederace 
politických vězňů, Český svaz PTP, Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz diabetiků, Společnost pro 
ranou péči, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, IVAS, ROSKA, Selesiánské středisko mládeže – dům 
dětí, Svaz postižených civilizačními chorobami a další. 

Dávky sociální péče pro staré občany - peněžité a věcné dávky starým, sociálně potřebným a 
zdravotně postiženým občanům a to do výše hranice sociální potřebnosti, k zabezpečení výživy a 
ostatních základních osobních potřeb, nezbytných nákladů na domácnost a zvýšených životních 
nákladů (§32 vyhl. 182/1991 Sb., §4 zák. 482/1992 Sb.). 

Dávky sociální péče pro rodinu a děti - peněžité a věcné dávky pro rodiny s nezaopatřenými 
dětmi do výše hranice sociální potřebnosti, k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních 
potřeb, nezbytných nákladů na domácnost ( §4 zák. 482/1992 Sb., §23, §26, §27, §28 vyh. 182/1991 
Sb.). 

Dávky sociální péče – příspěvek na výživu dítěte - peněžité dávky pro nezaopatřené děti  
k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb, nezbytných nákladů na domácnost ( §4 
zák. 482/1992 SB., §23, §26, §27, §28 vyh. 182/1991 Sb.). 

Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené – peněžité a věcné dávky nezaměstnaným 
občanům a to do výše hranice sociální potřebnosti, k zabezpečení výživy a ostatních základních 
osobních potřeb, nezbytných nákladů na domácnost ( § 4 zák. 482/1991 Sb.). 

Dávky sociální péče - příspěvek při péči o osobu blízkou - náleží občanovi pečujícímu osobně, 
celodenně a řádně o blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná jsou-li splněny další 
zákonem stanovené podmínky pro jeho přiznání (§ 80 zák. 100/1988 Sb.). 
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Dávky sociální péče - příspěvek na zvláštní pomůcky – jednorázové příspěvky na opatření 
zvláštních kompenzačních pomůcek, dle typu postižení (§33 vyhl. 182/1991 Sb), opakující se 
příspěvky na zvýšené životní náklady (§42 vyhl. 182/1991 Sb.) a úplně nebo prakticky nevidomým na 
krmivo pro vodícího psa (§46 vyhl. 182/1991 Sb.). 

Dávky sociální péče - příspěvek na úpravu bytu - občanům s těžkými vadami nosného nebo 
pohybového ústrojí (§34 vyhl. 182/1991 Sb.) a na užívání bezbariérového bytu a garáže (§45 vyhl. 
182/1991 Sb.). 

Dávky sociální péče - příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla - 
občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který je odkázán na individuální dopravu a 
splňuje další stanovené podmínky (§35 vyhl. 182/91 Sb.). 

Dávky sociální péče - příspěvek na provoz motorového vozidla - podle odůvodnění 
zdravotního stavu či postižení a přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a jež splňuje další 
stanovené podmínky (§36 vyhl. 182/1991 Sb.). 

Dávky sociální péče - příspěvek na individuální dopravu - občanům s těžkou vadou nosného 
nebo pohybového ústrojí, nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému, nebo rodiči dítěte s výše 
uvedeným postižením (§37 vyhl. 182/1991 Sb.). 

Dávky sociální péče - příspěvek při odchodu svěřenců z ústavního zařízení (zdrav. 
postižení) - poskytnutí jednorázových peněžitých či věcných dávek svěřencům při odchodu 
z ústavního zařízení (§41 vyhl. 182/1991 Sb). 

Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené – poskytnutí peněžitého příspěvku občanům po 
propuštění z VTOS – výkonu trestu odnětí svobody (§90 zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním 
zabezpečení a § 43 zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a dle § 
54 vyhl. 182/1991 Sb.). 

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - půjčky „na dojetí“ – poskytnutí jednorázového 
peněžitého příspěvku občanům (formou jízdenky na dojetí do místa trvalého bydliště), kteří se ocitli 
v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách. 

Věcné dary - dětské domovy – jedná se o nákup drobných předmětů  a cukrovinek pro děti 
v dětských domovech.  

Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu - sociální pomoc osobám v  hmotné nouzi a 
občanům sociálně nepřizpůsobivým – na poskytování bezúročných půjček občanům, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci, kterou mohou pomocí půjčky překonat a nemohou půjčku získat jinak.  
 
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 9 a 10 
Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

pro 3 pracovníky údržby, 3 řidiče a pracovníky Sboru dobrovolných hasičů, dále obměna stejnokroje 
pro pracovníky odboru životního prostředí. 

Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, učebních pomůcek, tisku, odborných 
časopisů a sbírek zákonů. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – dovybavení centra pro ochranu zvířat – vybavení 
nového pracoviště centra pro ochranu zvířat Branišovská: nábytek do kanceláří a šaten, zařízení pro 
odvoz kadavérů, odchytové klece, technické vybavení Vari sekačka, valník, mechanika pro úklid 
sněhu a další.  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 3.000,- Kč - v souvislosti s  požadavky jednotlivých 
odpovědných míst bude nutno dovybavit kanceláře různým drobným majetkem, např. telefonními 
přístroji, ventilátory, nábytkem do kanceláří v objektu C – oddělení matriky, oddělení evidence 
motorových vozidel, oddělení zkušebních komisařů a odbor rozvoje a cestovního ruchu. Dále bude 
nutno zakoupit telefony do kabin výtahových šachet, mikrovlnnou troubu pro odbor rozvoje a 
cestovního ruchu a další. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek nad 3.000,- Kč – na základě požadavků jednotlivých 
odpovědných míst bude nutno zakoupit nábytek do kanceláří objektu C – oddělení matriky a odbor 
rozvoje a cestovního ruchu. Pro oddělení matrik bude nakoupen přístroj na likvidaci občanských 
průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů (likvidaci ukládá zákon, nelze zadávat firmě 
z důvodu zneužití). Dále případné dovybavení kanceláří nově přestěhovaných pracovníků oddělení 
evidence motorových vozidel a oddělení zkušebních komisařů, zásobník na mapy pro odbor životního 
prostředí, skartovač pro odbor školství a tělovýchovy, pro pracovníky údržby kompresor, stojanová 
vrtačka a průmyslový vysavač. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - nákup sáčků na psí exkrementy, strava pro psy, zatoulané 
kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. 
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Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, 
psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy a další. Spotřeba bude řízena daným 
limitem jednotlivých odpovědných míst.  

Nákup materiálu jinde nezařazený - čistící prostředky – nákup čistících a hygienických 
prostředků, jako jsou např. mycí prostředky, tekuté mýdlo, ochranné krémy, prací prostředky a další. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery - navrhovaná částka vychází z dosud známé 
skutečnosti roku 2004, kdy průměrná měsíční spotřeba tonerů činí cca 45 tis. Kč. 

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu budov – pro potřeby pracovníků údržby 
v budovách magistrátu na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby 
ve vlastní režii. Jde např. o nákup zářivek, elektronických předřadníků, žárovek do speciálních 
osvětlovacích těles, barvy, tmely a další spotřební materiál. 

Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje především nákup stolní vody do zásobníků na 
jednotlivých odborech (roční spotřeba činní 120 tis. Kč), nákup kazet CD, disket, květin, vlajek, baterií, 
skleniček, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro značkování zvěře 
dle zákona o myslivosti, hrnků a dalšího drobného materiálu.  

Nákup materiálu - tiskopisy, filmy – pro potřeby matričního úřadu tiskopisy pro oddělení matrik, 
oddělení občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů. Pro odbor životního prostředí tiskopis o 
lovu a chovu zvěře, rybářské lístky, pro živnostenský úřad tiskopisy živnostenských listů a pro finanční 
odbor tiskopisy pokladních stvrzenek. Nákup filmů je realizován především stavebním úřadem a 
odborem životního prostředí dle potřeb dokumentace. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – náhradní díly a pneumatiky pro 
referentská vozidla. 

Nákup materiálu - Copy centrum – nákup xerografického papíru. 
Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou rozpočtovány s ohledem na skutečnost 

roku 2004 s tím, že je i nadále uvažováno se spotřebou energií za převzaté nebytové prostory objektu 
Jeronýmova a Mánesova.  

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro zabezpečení provozu 20 služebních 
vozidel magistrátu. S ohledem na skutečnost roku 2004, kdy došlo k nárůstu cen v této oblasti, je 
rozpočtovaná částka vyšší.  

Služby pošt – předpoklad dle skutečnosti roku 2004. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací –  jde především o služby ALIATELU a TELECOMU 

za pevné telefonní linky + telekomunikační služby za objekt Jeronýmova, dále za služby EUROTELU 
za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti. 

Nájemné - centrum pro ochranu zvířat – za pronájem nebytových prostor dle uzavřené nájemní 
smlouvy za účelem provozování útulku pro zvířata. 

Nájemné – nebytové prostory - nájem za nebytové prostory objektů Plavská (evidence 
motorových vozidel) a Karolíny Světlé (Ústřední automotoklub – zkušební komisaři) bude ukončen, 
úhrada bude pouze za 1. čtvrtletí roku 2005.  

Konzultační, poradenské a právní služby – za znalecké posudky, projekty a další. 
Konzultační, poradenské a právní služby – revize – lze předpokládat v objektu radnice a objektu 

Jeronýmova revize výměníkové stanice, chlazení (Klimatik, Carrier), revize protipožárních klapek a 
oken, revize hasicích přístrojů a hydrantů, pravidelné revize výtahů a drobných spotřebičů. 

Služby školení a vzdělávání – výdaje za školení řidičů o bezpečnosti práce při řízení 
referentských vozidel, dále školení pracovníků BOZP a svářečské zkoušky pracovníků údržby. 

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat - dle dodatku ke smlouvě na provoz 
útulku pro opuštěná zvířata (lze předpokládat rozšíření kapacity). 

Nákup ostatních služeb – čipování – povinné čipování psů umístěných v útulku. 
Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle platných smluv úklidové práce provádí 

v objektu radnice firma KVALITA - družstvo služeb a v objektu Kněžská 19 provádí úklidové práce 
firma PROMT2 servis. Další část z těchto výdajů tvoří úklid v prostorách objektů Mánesova a 
Jeronýmova. 

Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu – požadovaná částka vychází z uzavřené smlouvy 
s firmou A.S.A. České Budějovice, s.r.o. a další náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného 
odpadu (použité zářivky, tonery apod.). 

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – vazby sbírek zákonů a také ověřovacích knih 
matričního úřadu. 

Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných smluv s firmou Minolta, s.r.o. úhrada za 
kopírovací stroje a prováděné servisní zásahy u dalších kopírovacích strojů.  

Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, 
služebních průkazů, slavnostních blahopřání, novoročenek, tisk pozvánek a objednávkových knih  
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k provádění občanských obřadů, dále tisk rozpočtu a přehledů hospodaření, tisk plakátů, letáků a 
samolepek pro akci „Den bez aut“ a další. V rámci předpokládaných přesunů jednotlivých odborů 
dojde k nárůstu výdajů za tisk aktuálních změn v informačním systému. 

Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování 
zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou, předpoklad dle skutečnosti roku 2004. 

Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a předpokládaná 
stěhování jednotlivých pracovišť Plavská, Mánesova, zkušební komisaři (Ústřední automotoklub) a 
archivů stavebního úřadu. 

Nákup ostatních služeb – předpokládaná částka vychází ze skutečnosti roku 2004. Dochází zde 
k nákupu služeb např. za renovace tonerů (roční spotřeba cca 280 tis. Kč), zhotovení razítek, klíčů, 
parkovacích povolenek, zápisy kaligrafickým písmem pro matriční úřad, výrobu jmenovek pro 
zaměstnance, výrobu a montáž orientačního značení (v souvislosti s přestěhováním odborů na nová 
pracoviště bude nárůst vyšší), demontáž a montáž technického zařízení (objekt Plavská), výrobu 
samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, hlavičkových papírů, laminace dokumentů, 
vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, skartace dokumentů dle smlouvy (archiv 
magistrátu, podatelna), fotopráce, servis výtahů, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro 
přenos požárního poplachu), servisní práce klimatizačních jednotek, servisní činnost při výměně pneu 
u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce. 

Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat – na drobné opravy v objektu útulku pro psy.  
Opravy a udržování – malování a nátěry, fasády – dle požadavků správy radnice bude nutné 

v roce 2005 malování interiérů včetně opravy a nátěru fasády objektů radnice, Kněžská 19 a 
Jeronýmova 1, dále bude proveden nátěr oken v objektu F a A. 

Opravy a udržování – dopravních prostředků – za opravy referentských vozidel. 
Opravy a udržování – topení, chlazení, vzduchotechniky a VS – výměna nových filtrů 

vzduchotechniky a oprava chlazení centrální vzduchotechniky (časté poruchy) v objektu radnice. 
Opravy a udržování - elektro, svítidel, podlah – opravy elektroinstalace, bude nutno řešit 

částečné opravy podlahové krytiny v objektu Kněžská 19, broušení a lakování podlah v objektech C1, 
C2, E a F radnice.  

Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy psacích a kopírovacích strojů, kalkulaček, 
faxů apod.  

Opravy a udržování – ostatní – oprava fresky a oprava okapniček oken objektu B4 a C3. 
Cestovné – na tuzemské i zahraniční služební cesty. 
Nákup kolků – pro potřeby všech odborů magistrátu. 
Platby daní a poplatků – dálniční známky – nákup dálničních známek v rámci provozu 

služebních cest. 
 

Matriční úřad - odpovědné místo 109 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 10 

Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – obdrží novomanželé při uzavření manželství 
(slavnostní přípitek s oddávajícím). 

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při 
občanských obřadech – svatbách a vítání občánků. 

Nákup ostatních služeb – tisk – tisk ozdobných pozvánek na vítání občánků, pamětních 
blahopřejných listů pro jubilanty, obalů na matriční doklady, tiskopisů. 

Pohoštění – víno na slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání sňatků a pohoštění pro dětské 
soubory účinkující při občanských obřadech - vítání občánků. 

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby – úhrada pohřbů osob 
zemřelých bez pozůstalých (vyplývá ze zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví). 

Věcné dary – květiny a pamětní knížky pro rodiče vítaných dětí v obřadní síni, dárkové balíčky pro 
jubilejní svatby a květiny a dárkové balíčky pro jubilanty (nejstarší občany města). 

 
Správní odbor - odpovědné místo 110 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 11 
Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování znaleckých posudků v rámci správního 

(přestupkového) řízení. Posudky slouží k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí 
ve věci. Upravuje § 36 správního řádu, zákon číslo 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhláška 
číslo 37/1967 Sb. Uplatňuje se zejména při řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu (dopravní nehody). 

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – svědci – povinnost nahradit svědkovi hotové 
výdaje vyplývá z § 31 odst. 3 správního řádu, uplatňuje se ve správním řízení - dokazování.  
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Platby daní a poplatků – soudní exekutoři - náhrada nákladů řízení soudní exekuce 
Exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek za pokuty uložené ve 
správním řízení. 
 
Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 11 
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro 

zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a odborných publikací. 
Nájemné – pronájem panelů pro vystavení regulačních plánů, pronájmy místností a audiovizuální 

techniky spojené s projednáváním územně plánovací dokumentace. 
Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – na základě analýzy cyklistické 

dopravy z roku 2002 postupné zpracovávání projektů - studií páteřních tras a stezek cyklistické a 
cykloturistické sítě. Projekt dalšího zkvalitňování současné sítě. 

Konzultační, poradenské a právní služby – preference hromadné dopravy – zadávání a řešení 
jednotlivých projektů v kritických místech – například ulice Na Sadech na základě zpracované 
koncepce z roku 2002. 

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – úhrada odborné pomoci ve 
všech probíhajících i nově uzavíraných smluvních vztazích se zpracovateli jednotlivých urbanistických 
studií a regulačních plánů. Jedná se o činnosti, které nejsou dle honorářového řádu ČKA kryty 
základní smlouvou na zpracování zakázky a jsou fakturovány v dohodnutých hodinových sazbách 
(například technická pomoc na regulační plán Pražské předměstí, odborná pomoc – spolupráce při 
projednání zadání změny územního plánu města České Budějovice, posudky na záměry investorů, 
provedení grafické úpravy webové stránky – rozpracovaná a dokončená územně plánovací 
dokumentace a územně plánovací podklady na území města České Budějovice, technická pomoc 
k územnímu plánu města České Budějovice – „Zanádražní komunikace“ – směrná ustanovení 
územního plánu, upřesnění podmínek ochrany před hlukem pro regulační plán Pražská čtvrť).  

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – výdaje na stanoviska a posudky 
nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech 
v územně plánovací dokumentaci. Jedná se činnosti, které nejsou kryty smlouvou se zpracovatelem 
územně plánovací dokumentace, jako například  vypracování právního stanoviska, návrh veřejno-
právní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona. 

Nákup ostatních služeb – dopravní podklady – dopravně inženýrské sondy a posouzení, 
shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací 
dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy - například hlukové posouzení, posouzení intenzit 
dopravy, řešení dopravního značení. 

Nákup ostatních služeb – IDS – výdaje na krytí prokazatelné protarifovací ztráty dopravců 
v integrovaném dopravním systému. Částka postačí na 1. pololetí roku 2005 (včetně zálohy, která 
bude poskytnuta ještě v roce 2004), provoz ve 2. pololetí bude hrazen z pravidelné každoroční dotace 
krajského úřadu. 

Nákup ostatních služeb – sociologie, statistika – statistická a demografická šetření, která jsou 
podkladem pro podrobnější územně plánovací dokumentaci a pro nová dopravní řešení, případně pro 
sociologické výzkumy. 

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací a dokumentační práce na 
základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob, dále na další 
výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů, nebo na dílčí informace z nich. 

Nákup ostatních služeb – soutěže – architektonické soutěže na Mariánském náměstí včetně 
nákladů spojené s výkonem poroty při těchto soutěžích. 

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – výstavy se zaměřením na vývoj architektury na 
území města - jedná se o náklady vzniklé s přípravou vystavovaných materiálů, například grafické 
úpravy. 

Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat – převod grafických dat katastru nemovitostí pro 
zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů – jejich převod mezi 
jednotlivými formáty. 

Nákup ostatních služeb – inzerce – zveřejnění inzerátů v regionálním tisku. 
Nákup ostatních služeb – dopravní průzkumy – zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, 

které organizuje Ředitelství silnic a dálnic v pravidelných 5-ti letých cyklech na celém území státu 
jednotně. 

Pohoštění – občerstvení při soutěžích, vernisážích výstav apod. 
Věcné dary - dárkové předměty pro pokračování soutěže „Architektonický detail. Soutěž je 

zveřejňována pravidelně v Radničních novinách s vysokým zájmem čtenářů i soutěžících 
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Investiční odbor - odpovědné místo 112 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 11 
Konzultační, poradenské a právní služby - odborná pomoc při výběrových řízeních a v řešení 

problémů s dotačními tituly. 
Konzultační, poradenské a právní služby – studie - zpracování studií k investičním záměrům 

města. 
Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky - posouzení vlastností a stavu 

materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací, posudky v případě reklamačních 
řízení. 

Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace - výdaje na kopírování dokumentace 
potřebné převážně pro výběrová řízení (zadávací dokumentace). 

Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek – na základě zákona č. 199/1994 
Sb. v platném znění vyplývá pro všechny zadavatele veřejných zakázek povinnost zveřejňovat veřejné 
zakázky na centrální adrese spravované Českou poštou, na úhradu zveřejňování výběrových řízení 
(veřejné obchodní soutěže) na akce neinvestičního charakteru pro účely magistrátu města. 

Opravy a udržování – odbahnění rybníků – jedná se o rybníky Stařeček, Rohovec horní, Jitra 
malá. Rybníky jsou zaneseny sedimentem, jde o zazemněné nádrže, kde je nutný zásah, odtěžení 
sedimentů z rybničních zdrží a následné rozvezení na ornou půdu a rozorání. 

 
Stavební úřad - odpovědné místo 113 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 11 
Stavební úřad vykonává přenesenou působnost v oblasti státní správy dle zákona č. 50/1976 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), na území města 
České Budějovice a na území města České Budějovice a na území 56 obcí okresu s rozlohou cca 500 
km2. Stavební úřad vede řízení buď z podnětu navrhovatele (územní, stavební, kolaudační) nebo 
z podnětu vlastního (při zjištění nedostatků). Dále provádí úkony mimo správní řízení (ohlášení 
drobných staveb, stavebních úprav, udržovacích prací, stavební dohled a vydává také stanoviska). 

Konzultační, poradenské a právní služby - stavební úřad je povinen spolehlivě zjistit stav 
posuzované věci. Z tohoto důvodu zajišťuje potřebné posudky (např. zjištění příčin statických poruch 
stavby, výskyt plísní, posouzení předložené projektové dokumentace) u osob oprávněných k jejich 
vypracování. Právní služby jsou nutné pro orientaci ve zvláště složitých případech ohledně předpisů 
navazujících na stavební zákon v rozhodovacím procesu.  

Nákup ostatních služeb - pro potřebu umisťování nových staveb ve volném terénu a orientaci v již 
zastavěném území bude stavební úřad pokračovat v leteckém snímkování správního okolí města 
České Budějovice. Pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle 
jednotlivých čísel pozemků k ověřování vlastníků parcel, případně jejich rozdělení, bude Stavební úřad 
zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány a vytyčování vlastnických hranic pozemků. 

 
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 11 a 12 
Nájemné – sjednané nájemné placené městem České Budějovice jiným subjektům např. Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkovému fondu ČR za pozemky určené 
k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, majetkové vypořádání 
stavby „Komunikační propojení levého břehu Vltavy a historického jádra města ČB“, Flexovit – stavba 
cyklistické stezky, Vltavapark s.r.o. – výstavba cyklostezky, České dráhy a.s. – parovod České Vrbné. 

Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky - nutné k ocenění nemovitého 
majetku pro účely jeho zavedení do účetnictví a k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, 
darování nemovitosti ).  

Konzultační, poradenské a právní služby – poskytování právních služeb – sepisování smluv, 
konzultace, příprava a vedení soudních sporů.  

Konzultační, poradenské a právní služby - geometrický plán – zajišťování majetkových 
dispozic prostřednictvím odboru. Geometrické plány jsou nutné ke zřizování věcných břemen a 
oddělování pozemků. 

Nákup ostatních služeb – inzerce - informace občanům o plánovaných majetkových dispozicích, 
zejména o vyhlášených výběrových řízeních na prodej nemovitostí z majetku města České 
Budějovice.  

Nákup ostatních služeb – realitní kanceláře – úhrada aukčním agenturám za zprostředkování 
prodeje obytných domů v majetku města České Budějovice formou veřejné dražby.  
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Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. 
soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

Platby daní a poplatků -  převod nemovitostí - odvod daní z převodu nemovitostí (dle zákona 
platí obce 3 % ze sjednané ceny).  

Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti - daň z nemovitostí ve vlastnictví města České 
Budějovice nacházející se mimo katastrální území ve správním obvodu města České Budějovice. 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – náklady vyvolané v souvislosti se zřizováním 
věcných břemen ve prospěch města České Budějovice.  
 
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 12 až 14 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – prostředky budou použity na základě 

požadavku odboru ÚPA na vybudování cca 15 kusů kolostavů v lokalitách Piaristické nám., Jihočeské 
muzeum, KD Slavie, nábřeží Malše, park Na Sadech u kašny, Jč. divadlo, u Černé věže, Kněžská ul. 
před budovou magistrátu, vybrané základní a střední školy. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – informační tabule - cyklotrasy – budou zhotoveny 2 
informační tabule s mapou cyklotras ve městě – na základě požadavku OÚPA. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – nelze stanovit přesně, jedná se o odhad, 
který vychází ze skutečnosti roku 2004. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky a dětské prvky – v roce 2005 budou realizovány 
další úpravy dětských herních plácků včetně jejich vybavení, a to v lokalitách Suché Vrbné – Pod 
lékárnou, Jírovcova, Plzeňská, Vodňanská, Labská, Horákové. Všechny navrhované akce jsou 
podloženy opakovanými žádostmi obyvatel. 

Nákup materiálu jinde nezařazený – rezidentní karty – finanční prostředky na zhotovení 
parkovacích rezidentních karet a od roku 2004 i abonentních karet. Jedná se o náklady na výrobu 
papíru s ochrannými prvky proti padělání a následný potisk konkrétními SPZ. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - parkovací lístky - běžné náklady na nákup parkovacích 
lístků do parkovacích automatů. Při výpočtu předpokládaných nákladů je počítáno pro rok 2005 
v provozu 26 ks parkovacích automatů. Částka je stanovena dle zkušeností z provozování PA 
v minulých letech. 

Studená voda – kašny a pítka – vychází ze skutečné spotřeby v roce 2004 a s ohledem na 
zprovoznění brouzdaliště Malý jez. 

Studená voda - stočné Švábův Hrádek – potřeba finančních prostředků vyplynula z nutnosti 
odvodu skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek na ČOV. Byla uzavřena smlouva 
se společností 1. JVS, a.s. na odhadnutý konstantní průtok pro rok 2005, cena za 1m3 je 16,22 Kč bez 
DPH. 

Elektrická energie – na základě spotřeby roku 2004, do výpočtu jsou zahrnuty i náklady 
v souvislosti se zprovozněním Malého jezu. 

Elektrická energie – parkovací automaty – prostředky na elektřinu těch parkovacích automatů, 
které nejsou napájeny z veřejného osvětlení. 

Elektrická energie – veřejné osvětlení – elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná 
signalizační zařízení, dosud hrazená p. o. Veřejné služby. Návrh vychází z nabídky firmy ELTODO – 
CITELUM, s.r.o. 

Služby peněžních ústavů – pojištění vozidel – zákonné a havarijní pojištění vozidel, jedná se o 
odhad, není známa sazba pojistného v závěru roku 2005 a přesný předmět pojištění pro rok 2006. 

Služby peněžních ústavů – pojistné majetku - dle uzavřené pojistné smlouvy a odhadu rozsahu 
pojištěného majetku by mělo pojistné zůstat na úrovni roku 2004. 

Služby peněžních ústavů – pojištění vozidel – zákonné a havarijní pojištění vozidel, jedná se o 
odhad, není známa sazba pojistného v závěru roku 2005 a přesný předmět pojištění pro rok 2006. 

Nájemné – náhrada za věcné břemeno – osvětlení Černé věže a pronájem pozemků pod 
přístřešky MHD, pokles požadovaných prostředků je způsoben ukončením smlouvy na skladování 
dlažebních kostek v areálu Dopravního podniku. 

Nájemné – odtahy vozidel – úhrada nájemného v areálu Dopravního podniku v Horní ul. 
v souvislosti s umístěním vozidel odtažených jako překážky silničního provozu dle § 19, odst. 6 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

Nájemné – fotbalový stadion – úhrada nájemného vyplývající z nájemních smluv uzavřených 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a TJ Orel se započtením inflačních 
koeficientů. 
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Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky budou využity zejména na aktualizaci 
pasportu komunikací a dopravního značení, na geometrická zaměření, sondy, zpracování 
specializovaných posudků v souvislosti s opravami komunikací. 

Konzultační, poradenské a právní služby - prohlídky mostů - vychází ze zákonné povinnosti 
vlastníka mostů  zajistit každoroční běžnou prohlídku a jedenkrát za šest let hlavní prohlídku. Pro rok 
2005 jsou plánovány běžné prohlídky u 65 mostů a lávek a 5 hlavních prohlídek. 

Konzultační, poradenské a právní služby – energetické audity – ze zákona 406/2000 Sb. o 
hospodaření energií vyplývá povinnost podrobit všechny objekty v majetku města s celkovou roční 
spotřebou energie na 700 GJ provedení energetického auditu ve lhůtě 5 let od platnosti zákona, tedy 
do 31. 12. 2005. Hrubý odhad nákladů na pořízení energetických auditů činí více než 5 000 tis. Kč.  

Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – finanční prostředky na úhradu 
znaleckých posudků a hydrologických studií. 

Konzultační, poradenské a právní služby – zejména na úhradu odborných posudků u stromů, 
zpracování PD na sadové úpravy, právní a poradenské služby atd.  

Konzultační, poradenské a právní služby – monitoring Švábův Hrádek a Žákův lom – 
vzhledem k dokončené rekultivaci skládky Švábův Hrádek je dle provozního řádu schváleného 
Krajským úřadem nutné provádět rozbory podzemních vod v těsném okolí skládky, a to minimálně 1x 
ročně. Dále je nutné provést monitoring podzemních vod v okolí skládky Žákův lom, který bude sloužit 
k vypracování projektové dokumentace na rekultivaci této skládky. 

Konzultační, poradenské a právní služby – revize dětských prvků – jedná se o zákonnou 
povinnost vlastníka provádět revize dětských herních prvků. 

Nákup ostatních služeb – značení mostů – zákonná povinnost vlastníka označit zatížitelnost 
mostů, prostředky budou použity na běžnou údržbu tohoto značení. 

Nákup ostatních služeb – ruční úklid – úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí, 
sídliště Máj a dále na vývoz a likvidaci uličních smetků. Do konce roku 2004 proběhne výběr 
dodavatele této služby pro rok 2005, k nárůstu výdajů by nemělo dojít z důvodu zmenšení sektoru 
v okolí Palackého náměstí. 

Nákup ostatních služeb – SSZ – roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného 
signalizačního zařízení vyplývají ze smlouvy uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s.r.o. 

Nákup ostatních služeb – odtahy – výdaje spojené s ukončením účinnosti příkazní smlouvy 
s firmou Libra, tj. výdaje za převoz a případnou likvidaci cca 60 vozidel. 

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – vychází  ze skutečné potřeby a vyšší četnosti 
čištění zejména Samsonovy kašny. 

Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – určeno na úhradu poplatku za vodoměry Na 
Sadech, ze kterých není odebírána voda, ale nebyly zrušeny z důvodu možnosti jejich funkci kdykoliv 
obnovit. 

Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – čištění je prováděno firmou 1. JVS a 
subdodavatelsky, v majetku města je celkem cca 8 000 vpustí, z nichž polovina se během roku čistí 
dvakrát, část z nich i třikrát. Náklady na vyčištění jedné vpusti jsou 209,- Kč bez DPH. 

Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – roční provozní náklady na zajištění 
správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) vyplývají ze 
smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o.  

Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna – v souladu se Smlouvou o obstarání 
nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností Správa domů s. r. 
o. a městem je společností smluvně zajišťováno vedení agendy bytového hospodářství. Navržená 
částka je smluvní plus předpokládaná inflace. 

Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna – neziskové objekty – v souladu se 
Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní 
společností Správa domů s.r.o. a městem je společností smluvně zajišťována správa neziskových 
objektů.  

Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna - příspěvkové organizace  – v souladu se 
Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní 
společností Správa domů s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa příspěvkových 
organizací.  

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – v roce 2005 dojde v důsledku 
plánované rekonstrukce ulic a parků k navýšení počtu odpadkových košů o cca 30 ks. Při 
předpokládaném výsypu 2x týdně se jedná o celkový počet výsypů 3 180. Cena za výsyp 
odpadkového koše činí na základě smlouvy o zajišťování služeb ve statutárním městě Č. Budějovice 
15,67 Kč bez DPH. Cena výsypů je dále navýšena o předpokládanou inflaci ve výši 3,4 %.  
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Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – cena za vývoz jedné nádoby na separovaný odpad 
(papír, plasty, sklo) je stejná jako v roce 2004, navýšená pouze o předpokládanou inflaci. 
Rozhodnutím RM a ZM došlo v roce 2004 k nákupu nových nádob a navýšení jejich počtu 
(rozmisťování nových nádob bude ukončeno 31.12.2004). Z tohoto důvodu dojde v roce 2005 
k navýšení ceny služby. 

Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – při výpočtu nákladů na sběrné dvory v roce 2005 se 
vychází z nákladů pro rok 2004 navýšených o předpokládanou inflaci. Dále je nutno připočítat náklady 
na provoz mobilních sběrných dvorů (cca 250 tis. Kč) a náklady na svoz vánočních stromků (cca 200 
tis. Kč). Pro rok 2005 je zákonem č. 185/2004 Sb. o odpadech stanoven skládkovací poplatek za 
ukládání komunálního odpadu na skládku ve výši 300,- Kč/t, dále se zvyšuje rizikový poplatek za N 
odpady z 2.000,- Kč na 2.500,- Kč/t. Při předpokládaném množství 2 500 t odpadů ze sběrných dvorů 
uložených na skládku tak dojde k dalšímu navýšení nákladů. 

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – cena za sběr a svoz 
komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v roce 2004, navýšených o předpokládanou 
inflaci. Pro rok 2005 je zákonem č. 185/2004 Sb. o odpadech stanoven skládkovací poplatek za 
ukládání komunálního odpadu na skládku ve výši 300,- Kč/t. Při předpokládaném množství 16 000 tun 
komunálního odpadu uloženého na skládku tak dojde k dalšímu navýšení nákladů ve výši 1,8 mil. Kč.  

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – náklady na úklid černých skládek jsou ve 
stejné výši jako v roce 2004, navýšené o předpokládanou inflaci. 

Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, 
Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, kasárny Čt. Dvory - návrh rozpočtu na údržbu 
zeleně jednotlivých sektorů pro rok 2005 vychází z rozpočtu roku 2004 a je navýšen pouze o částku 
na rozšíření udržovaných ploch. 

Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – rozpočet bude ponechán na úrovni roku 
2004.   

Nákup ostatních služeb. – výměna písku pískovišť –  pro rok 2005 nárokovány finanční 
prostředky na zajištění výměny písku ve 102 pískovištích. 

Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování – kácení ve všech sektorech na 
základě vydaných rozhodnutí, odstranění již ohlášených suchých stromů, odstranění souší zjištěných 
v průběhu roku 2005, kácení a prořezávky na základě rozpracovaných žádostí (Plavská, Beránkovo 
nábřeží, Plzeňská, Neplachova aj.), řez na hlavu – javory Jánošíkova ul., javory a moruše ul. 
S.K.Neumanna, vrby ul. Průběžná a Lidická, prořezávka uličního stromořadí Na Sádkách, Javorová 
ul., úprava zeleně v zrekonstruovaných ulicích (Stará cesta, Větrná, Zavadilka, Mlýnská aj.), 
odstraňování následků nepříznivých povětrnostních podmínek atd. 

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – realizace výsadeb ve všech sektorech na základě 
vydaných rozhodnutí  - 3. etapa výsadeb na Plavské, ul. V. Talicha, Pražské předměstí, Rožnov atd., 
včetně postupné výsadby na pozemcích Jihočeské univerzity. 

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – tato částka bude využita 
k financování úprav dalších neudržovaných pozemků v majetku města (Děkanská pole, Sokolovská, 
okolí nových domů Mladé a Plavská, České Vrbné u řeky), mulčování pozemků v k.ú. 2 a k.ú. 5, 
údržba zeleně v Třebotovicích a Kalištích, sečení Židovského hřbitova, sečení plochy za Kauflandem, 
úprava pomníků, úprava komunikační zeleně na Zavadilce, terénní úpravy Větrná – Horákové, terénní 
úpravy mezi A. Barcala aj. Bendy, K. Šafáře.  

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace klíněnky – dle zkušeností z předcházejících let 
nárokována stále stejná částka. 

Nákup ostatních služeb – pasportizace veřejné zeleně – pasportizace bude pokračovat u 
dalších městských částí. 

Nákup ostatních služeb – deratizace – deratizace veřejných prostranství byla provedena poprvé 
v roce 2000 na základě skutečnosti, že některé lokality ve městě byly silně zamořeny. V následujících 
letech již měla deratizace spíše udržovací charakter. V této činnosti bude pokračováno, neboť se 
osvědčila a zatím se nevyskytly stížnosti občanů na přemnožení hlodavců. Deratizace bude opět 
provedena dvoufázově jaro – podzim.  

Nákup ostatních služeb – zeleň Malý jez – bude zajištěna údržba do současné doby 
neudržovaných ploch na Malém jezu včetně údržby brouzdaliště.   

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Sady – náklady na povýsadbovou údržbu parku 
Na Sadech, která končí 31.8.2005.    

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – na povýsadbovou údržbu zeleně 
v prostoru mezi ulicemi A. Barcala a N. Frýda, která končí 30.11.2005. Poté budou plochy převedeny 
do pravidelné údržby zeleně v sektoru Máj. 
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Nákup ostatních služeb – obnova keřového patra – prostředky budou využity jak k radikálnímu 
zmlazení přestárlých solitérních keřů a keřových skupin ve všech sektorech, tak k obnově keřového 
patra zejména v částech zasažených povodněmi v roce 2002, kde došlo k jejich likvidaci. 

Nákup ostatních služeb – zálivka stromů – vzhledem k suchým letním měsícům a zvýšené 
výsadbě nových dřevin jsou požadovány prostředky na jejich zálivku v pozáruční době.   

Nákup ostatních služeb – fotopráce – fotodokumentace je odborem pořizována v digitální formě, 
klasické fotopráce jsou předpokládány v minimálním možném rozsahu. 

Nákup ostatních služeb – SCP – finanční prostředky na vedení cenných papírů majitele 
Střediskem cenných papírů. 

Opravy a udržování – odstranění dopravních závad – na odstraňování dopravních závad 
zejména na základě požadavků policie ČR. 

Opravy a udržování – parkovacích automatů – provádění dalších oprav, které svým rozsahem 
nespadají pod opravy běžné. Nárokovaná částka by měla pokrýt případné náhodné velké opravy či 
náhradní díly a zásahy do systému při změnách tarifu, ceny za tyto výkony mohou být velmi vysoké.  

Opravy a udržování – komunikací – požadovaná částka bude využita na opravy místních 
komunikací a chodníků jak lokálního, tak plošného charakteru. 

 
 

Předpokládané akce oprav komunikací: 
Název akce Náklady 
Tlaková vysprávka 1.800 000,-
Regenerační nástřik PDC 1.500 000,-
Spárování vozovek 1.500 000,-
Úpravy přechodů pro chodce na bezbarierové 2.000 000,-
Oprava parkovišť (Otavská, Krčínova-zálivy) 1.500 000,-
Odvodnění V Hluboké cestě 500 000,-
Chodník Nádražní (od Lannovy tř. k Rudolfovské ) - oboustranně 600 000,-
Prokyšova – oboustranně 500 000,-
Chodník Lidická (naproti hl.vchodu Samson – zastávka MHD) 600 000,-
Chodník Krumlovská ul. 600 000,-
Chodník V Zátiší (B.Němcové – Delvita) 300 000,-
Chodník K.Lávičky (A.Staška –J.K.Chmelenského) 400 000-,
Chodník Novohradská (Mánesova – přejezd Mladé za hřbitovem) 1.500 000,-
Lidická – vnitroblok proti Geodézii 2.000 000,-
Chodník Lidická (Mánesova – Goethova) 1.000 000,-
Chodník F.A.Gerstnera (Mánesova – U Zimního stadionu) 500 000,-
Chodník Vrchlického nábřeží (Mánesova – Alešova) levá strana 400 000,-
Pražská, oprava chodníku (ke Staroměstské ulici) vnitrobloky mezi ulicemi 1.000 000,-
Pražská – sfrézování komunikace (Pekárenská – křižovatka Mariánské nám.) 2.000 000,-
Chodník U Trojice 1.000 000,-
Oprava parkoviště (Čéčova – Plzeňská) 1.200 000,-
Oprava chodníků u obyt.domů za SD 1.100 000,-
Oprava komunikace mezi Plzeňskou – Čéčovou 800 000,-
Oprava komunikace v Třebotovicích a Kališti 750 000,-
Chodník – Klavíkova ul. (navazující na rok 2004) 500 000,-
Oprava chodníků v Nemanicích 1.000 000,-
Oprava koridoru u Družby 500 000,-
Chodník ul. Dlouhá, oboustranně po výměník 600 000,-
Chodník Buzulucká  (Fleischmanna – Na Zlaté stezce) oboustranně 350 000,-
Chodník Zlatá stezka (Buzulucká – Studentská-pr.str.) (parkoviště-Studentská-lev.str.) 800 000,-
Chodník Labská ul. -  pravá str. celá 1.000 000,-
Chodník Otavská ul. oboustranně 600 000,-
Chodník Branišovská (Fleischmanna – Zlatá stezka levá str.) 800 000,-
Chodník Studentská oboustranně celá 600 000,-
Chodník Fleischmanna celá oboustranně 800 000,-
Chodník Krčínova (výměník – Lidl) 1.000 000,-
Chodník F.Ondříčka (výměník – po točnu) 600 000,-
Dobrovodská (Dělnická . Škroupa) 1.500 000,-
E.Beneše (Lomského – U Cihelny) 800 000,-
Vinařického 250 000,-
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Libušina 250 000,-
Karla IV 1.000 000,-
 38.000 000,-

 
Opravy a udržování – mostů –  z běžných a hlavních prohlídek provedených v roce 2004 

vyplývají nezbytné požadavky na opravy a údržbu některých mostních objektů. Jedná se konkrétně o 
objekty zařazené v klasifikačním stupni IV – V (tj. uspokojivý stav, špatný stav). 

 
Jedná se o následující mostní objekty: 
Lávka „Krátká“, oprava celkového nátěru 400 000,-- 
Most v Pekárenské ulici 4000 000,-- 
Most v Ulici J. Ježka 1.600 000,-- 
Lávka přes Vltavu u OMW 5.800 000,-- 
Běžné opravy 200 000,-- 
 12.000 000,-- 

Opravy a udržování – vodorovného značení – hrazena obnova vodorovného dopravního 
značení na místních komunikacích a parkovacích stáních pro motorová vozidla.  

Opravy a udržování – SSZ – z prostředků budou hrazeny škody, způsobené haváriemi a např. 
opravy indukčních smyček uložených v komunikaci, které jsou poškozovány opotřebením komunikací 
(koleje). 

Opravy a udržování – orientační systém – prostředky určené k opravě a udržování orientačního 
systému ve městě včetně oprav názvů ulic a čísel popisných a orientačních na domech, názvů škol 
apod. V roce 2005 se plánuje doplnění tohoto systému o další směrové ukazatele včetně map 
umístěných po městě odborem rozvoje a cestovního ruchu.  

Opravy a udržování – kašen a pítek – požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v roce 
2004. 

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – vyrovnávání vpustí (mříží) do nivelety vozovky, 
dále zpevnění nosné části vpusti případně kompletní výměna vpusti. V některých případech je 
vyměňováno i odpadní potrubí od vpusti.  

Opravy a udržování – Zlatá stoka – zajištění přívodu vody do nádrže Bagr a 5 sečí během roku.   
Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – finanční prostředky jsou v souladu s uzavřenou 

smlouvou s MKD, navíc je započtena plánovaná oprava tepelného systému v kině Kotva. 
Opravy a udržování – Lannova č. 63 – pro rok 2005 je plánována oprava výměníku a pouze 

částečná oprava střechy. 
Opravy a udržování – neziskové objekty – opravy neziskového hmotného majetku –– viz příloha 

č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a Správou domů s.r.o. Plánované 
opravy nad 20 tis. Kč: 
Husova č. 15   50 000,--  podíl na výměnu oken 
J. Haška č. 2  250 000,-- nutné opravy v souladu s plánovanou přestavbou 
Kaliště č. 113   50 000,-- oprava střechy a elektrických rozvodů požární zbrojnice  
Piaristické nám. č. 2  50 000,-- oprava podlah polygonální Bašty 
Kontejneřiště  250 000,-- v majetku města zůstává značný počet kontejneřišť, u nichž 
dochází k nutnosti provádět opravy 

Opravy a udržování – fotbalový stadion – požadované prostředky na rok 2005 jsou odhadnuty 
v úrovni cca 25% nákladů roce 2004. 

Opravy a udržování – pískovišť a laviček – vzhledem k neustále se zvyšujícímu vandalizmu je 
pro rok 2005 nárokována vyšší částka.  

Opravy a udržování – sklad CO – prostředky pouze na drobné opravy, je plánována celková 
rekonstrukce objektu jako investiční akce. 

Opravy a udržování – veřejné osvětlení – prostředky na úhradu některých nadstandardních 
služeb firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o. nad rámec smlouvy, navýšení může vzniknout i nárůstem 
rozsahu veřejného osvětlení. Dojde-li k uzavření smlouvy o reklamě, bude možno do těchto výdajů 
zapojit příjmy z reklamy na veřejném osvětlení. 

Opravy a udržování – brouzdaliště Malý jez – požadavek finančních prostředků vyplývá 
z požadavku na údržbu a opravy pítka a mlžidla u brouzdaliště Malý jez. 

Vratky - odtahy – finanční prostředky na vrácení poplatku za neoprávněný odtah v souvislosti 
s jarním čištěním města. 
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Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 14 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – nákup nového hardware, který 
svou povahou a cenou nespadá do oblasti investic. Jedná se zejména  o počítače s běžnými 
parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitory, tiskárny, scannery a další periferie. 
Vzhledem k tomu, že cena počítačů klesá, přesouvá se většina těchto nákupů z kapitálových výdajů 
do běžných výdajů. Rozpočtované finanční prostředky by měly pokrýt průběžnou výměnu techniky, 
jejíž parametry již neodpovídají požadavkům na ni kladených. 

Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – nákup náhradních dílů na údržbu prováděnou 
vlastními pracovníky jako například myši, klávesnice, síťové karty, CD-ROM. Oproti roku 2004 došlo 
k navýšení rozpočtu, protože se zvýšil rozsah oprav prováděných vlastními pracovníky na úkor oprav 
dodavatelských. 

Služby telekomunikací a radiokomunikací – úhrada měsíčních paušálních plateb za pronájem 
datových tras pro připojení detašovaných pracovišť v objektech Mánesova 3, Jeronýmova 1 a 
Kněžská 19 a využívání služby Eurotel OnePort pro vzdálené bezpečné připojení mobilních zařízení 
(notebooků) do informačního systému magistrátu. 

Konzultační, poradenské a právní služby – technická, právní a expertní pomoc - výdaje na 
všechny dílčí expertní posudky, které OICT pořizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů, 
týkajících se rozvoje informačního systému; výdaje na technickou pomoc při rozvoji a úpravách 
stávajících informačních technologií, na nezávislé posudky a doporučení, na specializované činnosti 
objednávané nad rámec stávajících smluv; výdaje k přípravě projektu na nasazení archivačního 
systému, který dokumenty nejen uchová ale umožní i jejich rychlé a jednoduché vyhledávání - 
vzhledem k obrovskému objemu dokumentů, které na magistrátu vznikají. Dále výdaje za právní 
služby spojené se složitými smlouvami u sofistikovaných částí IS/IT. 

Služby školení a vzdělávání – pro zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků informatiky 
(především školení správců jednotlivých systémů). 

Služby zpracování dat – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy města České 
Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena 
z důvodu plánovaného vzniku průmyslových zón a jiných rozsáhlých investic nebo územně plánovací 
činnosti na katastru města. Dalším významným podkladem pro aktualizaci technické mapy jsou 
informace ze stavebního úřadu o kolaudovaných stavbách. Tím je zajištěna skutečná aktuálnost 
digitální technické mapy. 

Služby zpracování dat – projekt GIS – aktualizace jednotné datové základny GISu, která je 
zdrojem dat i pro další aplikace v informačním systému magistrátu; pokračování ve vytváření datových 
rozhraní u jednotlivých aplikací, které budou pro ostatní informační systémy města jediným zdrojem 
dat z určité oblasti a bude tak zajištěna jednotná datová základna a odstraní se tak duplicita dat. Po 
dohodě s katastrálním úřadem by mělo dojít k rozšíření grafické části aplikace RKN (registr katastru 
nemovitostí) i katastrů obcí v rámci výkonu přenesené působnosti. Dnes jsou grafická data katastru 
k dispozici pouze na území města České Budějovice. 

Služby zpracování dat – cenová mapa – doplatek za pořízení cenové mapy stavebních pozemků 
na území města České Budějovice, která by měla být v 1. čtvrtletí roku 2005 dokončena (dle uzavřené 
smlouvy) včetně výdajů za její aktualizaci. Pro zajištění aktuálnosti a věrohodnosti cenové mapy je 
nezbytně nutné ji každoročně aktualizovat. 

Služby zpracování dat – ortofotomapa – digitální zpracování historických leteckých kolmých 
snímků z vojenských archivů pro jejich využití v informačních systémech města a k propagaci; 
zpracování dat a tiskové výstupy z ortofotomapy, která bude dokončena v roce 2004. Dále mohou být 
prostředky využity k leteckému zdokumentování území v podrobnosti dle požadovaného účelu 
v případě, že stávající data nebudou v požadované přesnosti a podrobnosti nebo je nebudeme mít 
vůbec k dispozici. 

Služby zpracování dat - systémová integrace – další spolupráce při rozvoji a výstavbě 
informačního systému magistrátu, především v oblasti zvyšování bezpečnosti informačního systému 
Mm a při jeho technologických změnách. 

Služby zpracování dat – technická podpora – výdaje za práce spojené se správou a rozvojem 
informačního systému Mm České Budějovice, které budou nad rámec stávající smlouvy o 
outsourcingu. Jedná se například o práce spojené s instalacemi nových aplikací na servery, další 
doplňkové práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším i vnitřním narušitelům.  

Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – atestace informačního systému magistrátu podle 
zákona číslo 365/2000 Sb., ze kterého vyplývá tato povinnost pro orgány veřejné i státní správy. 
Atestace v tomto případě označuje službu provedenou atestačním střediskem, akreditovaným 
ministerstvem informatiky. 
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Nákup ostatních služeb – připojení k síti Internet – pravidelné platby zprostředkovateli za 
připojení magistrátu k síti Internet a také pro pravidelnou úhradu připojení Evropského informačního 
centra k síti Internet – tato povinnost vyplývá pro město ze smlouvy mezi statutárním městem, 
Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou.  

Nákup ostatních služeb – podpora SW – úhrada smluvně zakotvených služeb systémové 
podpory programového vybavení, jako jsou upgrade a update programů, jiné požadované úpravy a 
změny programového vybavení, hotline apod. Celková výše vychází ze smluvních částek 
v jednotlivých smlouvách. 

Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – provedení likvidace vadné a zastaralé 
výpočetní techniky odbornou firmou (zahrnuje přepravu a zneškodnění nebezpečného odpadu).  

Opravy za udržování – HW – pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky.  
Opravy za udržování – SW – update SW realizovaný dodavatelsky. 
Programové vybavení – včetně upgrade SW – upgrade (vynucený vývojem softwarových 

produktů na trhu) a nákup nového software (dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, v souladu se 
systémovým projektem), který svou povahou a cenou nespadá do oblasti investic. Jedná se o upgrade 
programů, kdy inovace nejsou zahrnuty do paušálních plateb roční podpory.  

Nájemné za nájem s právem koupě – úhrada měsíčních paušálních plateb dle platného dodatku 
smlouvy o outsourcingu. 

 
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 14 a 15 
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup propagačních předmětů a publikací v rámci 

zahraničních návštěv, při mezinárodních sportovních a kulturních akcích pořádaných např. ve 
spolupráci s partnerskými městy a nákup drobného materiálu pro potřeby oddělení zahraničních 
vztahů. 

Nákup materiálu jinde nezařazený – dle potřeb kanceláře primátora při mimořádných 
příležitostech (obalový materiál, smuteční kytice, květiny na výzdobu). 

Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – nezbytné zdravotní pojištění 
pracovníků při zahraničních cestách a akcích. 

Nájemné – například nájmy sálů a prostor při pořádaných akcích ve spolupráci s partnerskými 
městy a ostatních zahraničních akcích.  

Konzultační, poradenské a právní služby – například zastupování města v soudních sporech, 
úhrada přezkoumání hospodaření města za rok 2004. 

Nákup ostatních služeb – statistika a marketingová studie – monitoring a zpracování dat 
v oblasti mezinárodní spolupráce v rámci města České Budějovice, informační brožura – partnerská 
města. 

Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – zejména na tradiční „Dny francouzské 
kultury“ a „Dny slovenské kultury“. 

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – na rok 2005 jsou plánovány 
například tyto akce: 
• slavnost tří měst v Českých Budějovicích 
• cyklistický závod Linec – Pasov – České Budějovice 
• městské slavnosti v Nitře a v Pasově 
• výstava z partnerského města Pasova v Radniční výstavní síni 
• fotografická výstava ze Suhlu v Galerii Nahoře 
• výstava z partnerského města Lince v Radniční výstavní síni. 

Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – spolupráce města a subjektů 
z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, Společnost tří 
zemí. V současné době jsou naplánovány tyto akce: 
• podpora výjezdů souborů, školských či sportovních kolektivů apod. do zahraničí 
• pořádání zahraničních výstav 
• podpora založení německého centra při EIC (Evropské informační centrum) 
• podpora založení české varianty Spolku přátel ČB – Pasov v Českých Budějovicích. 

Nákup ostatních služeb – prezentace města Českých Budějovic v partnerském městě 
Lorient - po dohodě s představiteli partnerského města Lorient, hejtmanem Jihočeského kraje a 
primátorem města České Budějovice se v partnerském městě Lorient (Francie) uskuteční prezentace 
města Českých Budějovic (například kulturní vystoupení, výstavy). 

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – fotodokumentace pro potřeby tiskového oddělení 
(radniční noviny), z akcí pořádaných magistrátem města, ve spolupráci s partnerskými městy a při 
ostatních akcích pořádaných oddělením zahraničních vztahů. 
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Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů, tlumočení při 
oficiálních zahraničních návštěvách na magistrátu města a při zahraničních výjezdech vedení města. 

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – propagace akcí pořádaných oddělením 
zahraničních vztahů (publikace, periodika, TV, filmy, video) v ČR i v zahraničí. 

Nákup ostatních služeb – doprava na akce, průvodcovské služby pro významné návštěvy, 
angažování kulturních skupin na mezinárodní akce a grafické práce. 

Nákup ostatních služeb – radniční zpravodaj – vydávání zpravodaje pro celkovou informovanost 
všech obyvatel města Českých Budějovic. 

Nákup ostatních služeb - servis informací ČTK pro potřeby tiskového oddělení. 
Cestovné – za ubytování významných návštěv (jednotlivců i skupin). 
Pohoštění – převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, 

setkání tří měst Linec – Pasov – České Budějovice, slavnostní pohoštění při týdnu zahraniční kultury, 
při zahraničních výstavách apod. 

Pohoštění – veškeré výdaje spojené se zajištěním pohoštění v rámci kanceláře primátora, při 
oficiálních návštěvách města, zabezpečení pohoštění při jednání zastupitelstva města a rady města. 

Věcné dary – výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze 
zahraničí i z ČR. 

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – 22 tis. Kč 
dle předpokládané roční smlouvy o zajištění prodeje a obchodních služeb prostřednictvím pojízdné 
prodejny v Kališti a Třebotovicích. 

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – příspěvek na akce pod 
záštitou primátora města –  akce, nad kterými převezme záštitu primátor města. 

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky – 
představují každoroční příspěvky dle uzavřených smluv: 
• Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 150 tis. Kč 
• Asociace pracovníků v regeneraci 2 tis. Kč 
• Sdružení zimních stadionů 2 tis. Kč 
• Asociace bazénů a saun ČR 1 tis. Kč 
• Česká marketingová společnost 6 tis. Kč 
• Sdružení vodohospodářů 1 tis. Kč 
• Sdružení správců městských komunikací 30 tis. Kč 
• Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska 98 tis. Kč 
• Svaz měst a obcí ČR 155 tis. Kč 
• Národní síť Zdravých měst ČR 99 tis. Kč 
• Jihočeská Silva Nortica 98 tis. Kč 
• Nadace pro Jihočeské cyklostezky 12 tis. Kč 
• Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4 tis. Kč 

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - akce pod záštitou primátora 
města - akce, nad kterými převezme záštitu primátor města.  
 
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 15 a 16 
Celkový plánovaný rozpočet MF  112.288 tis. Kč 
OON – ostatní osobní náklady 1.200 tis. Kč 
 6.290 tis. Kč 
Celkové mzdové náklady 119.778 tis. Kč 

 
Kalkulace propočtu mzdových nákladů - rok 2005 

Při kalkulaci rozpočtu mzdových nákladů se vycházelo z upraveného rozpočtu v roce 2004, tj. 
114.817 tis. Kč. V souvislosti s výsledky personálního auditu a následného odsouhlasení radou města 
dne 18.8.2004 dochází ke snížení počtu zaměstnanců: 1.9.2004 o 26 zaměstnanců, 1.5.2005 o 5 
zaměstnanců a 1.10.2005 také o 5 zaměstnanců. 

Zároveň dochází ke zřízení informačního centra při odboru vnitřních věcí o počtu 3 nových 
pracovních míst a po převodu budovy Jeronýmova do majetku města budou zřízena 2 místa vrátných. 

 
Propočet  

a) upravený stávající rozpočet mzdových prostředků + 114.817 tis.Kč 
b) výpovědi 26 zaměstnanců od 1.9.2004 (propočet roč.platů z úrovně mezd m.1-8 - 4.897 tis.Kč 
c) čerpání mezd OSSP za 1. čtvrtletí roku 2004 - 1.721 tis.Kč 
d) výpovědi 5 zaměstnanců od 1.5.2005 (zbývá úspora 3 měsíce 9-12 x 17.200,- Kč) - 258 tis.Kč 
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e) výpovědi 5 zaměstnanců od 1.10.2005 (5 x 2 měs. odstupného 17.400,-x5x2měs.) + 174 tis.Kč 
f) zřízení 3 pracovních míst infocentra (3 x 17.200,- x 12,2měs.- tar.tř.8, tar.tř.7a7) + 629 tis.Kč 
g) zřízení 2 míst vrátných Jeronýmova tar.tř. 1/12 včetně osobních příplatků + 240 tis.Kč 
Výchozí základna pro rok 2005 108.984 tis.Kč 

 
Nárůst rozpočtu mezd pro rok 2005 (108.984 tis. Kč x 1,0303) cca 112.288 tis.Kč 

V kalkulaci se vychází z informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kdy s účinností od 
1.1.2005 dojde k valorizaci tarifních platů cca o 7,2 %, tj. nárůst průměrné mzdy o 5,23 %. Dojde též 
ke zrušení dalších platů. 
Ministerstvo vnitra připravuje novelizaci nařízení vlády.číslo 337/2004, kdy dojde k úpravě odměn 
zastupitelstva. 
 
Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládá: 

1. u tarifních platů v souvislosti s novým zařazením zaměstnanců – navýšení tarifních platů o 
7,23 % s účinností od 1.1.2005, dále navýšení platových stupňů (automatické postupy ve 
vztahu k délce odborné praxe a dodržování přísného režimu plánu zaměstnanců a tarifních 
tříd v návaznosti na nové nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 

2. zvláštní příplatky – jsou na úrovni roku 2004 
3. příplatky za vedení a zastupování – celková výše ponechána v úrovni roku 2004 
4. osobní příplatky – celková výše byla ponechána na úrovni roku 2004. V rámci čtvrtletního 

hodnocení zaměstnanců vedoucí odborů pouze přehodnotí výše podle úrovně výkonu práce a 
odbornosti s mírným navýšením 

5. svátky – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků (12 svátků). 
6. ostatní složky platu – je zohledněno pouze zvýšení tarifních platů (platových stupňů) 

v souvislosti s novým nařízením vlády  
7. odměny – ponížení proti roku 2004 (rok 2004 = 7,4 %, rok 2005 = 6,5 % z celkové výše MF). 

 
Tabulka kalkulace jednotlivých složek platu 
 
Složky platu v tis. Kč   rok 2004  rok 2005
tarifní platy  71.847  72.628 
zvláštní příplatky  1.350  1.300 
příplatky za vedení a zastupování  1.980  1.960 
osobní příplatky  15.400  15.300 
příplatek za svátek  220  220 
ostatní složky platu  2.010  2.050 
náhrady mzdy  230  230 
dovolená  11.500  11.300 
odměny  8.500  7.300 
další platy  1.780  0 
mzdový fond celkem  114.817  112.288 
 
 
Kalkulace návrhu rozpočtu pro rok 2005 
Výše mezd pro rok 2005 
Zaměstnanci 112.288 tis. Kč 
Uvolnění funkcionáři 4.278 tis. Kč 
C e l k e m 116.566 tis. Kč 
 
Pojištění zdravotní – 9 % 10.492 tis. Kč 
Pojištění sociální - 26 % 30.308 tis. Kč 
Zákonné pojištění (vyhláška č. 125/1993 Sb.) 490 tis. Kč 

 
Ostatní osobní výdaje – lektorská činnost při jazykové výuce, honoráře varhaníků působících při 

občanských obřadech. 
Odměny členům zastupitelstva obce - byly navýšeny o 200 tis. Kč (předpokládaná novela 

zákona číslo  337/2004 Sb – nárůst o 5 %). 
Odstupné – v souvislosti s provedeným personálním auditem v roce 2004 jde o II. etapu výpovědí 

10 zaměstnancům. 
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Náležitosti osob vykovávajících civilní službu a náhrady za výkon civilní služby – náklady 
byly sníženy z důvodu končící činnosti (stanovisko oddělení civilní služby Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR k otázce výkonu civilní služby u obcí ze dne 30.4.2003).  

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění ve výši 26 % a 9 % z hrubé mzdy. 
Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní služby v oblasti personalistiky a 

kanceláře tajemníka, překladatelské služby a doplatek za provedený personální audit. 
Služby školení a vzdělávání – dle zákona číslo 312/2002 Sb. se pokračuje v systému vzdělávání 

dle jednotlivých paragrafů zákona, tj. vstupní vzdělávání, II. etapa vzdělávání vedoucích 
zaměstnanců, odborné způsobilosti, průběžná odborná školení dle specifik jednotlivých odborů. 
V souvislosti s narůstající spoluprací  s městy EU a předpokládanou implementací norem EU je nutné 
podstatné zvýšení jazykové vybavenosti zaměstnanců (pokračování a podstatné rozšíření systému 
vzdělávání z 2. pololetí roku 1999 - 2004). 

Nákup ostatních služeb – inzerce - veškerá inzertní služba spojená s vypisováním výběrových 
řízení na obsazení uvolněných, případně tabulkových, míst. Nákladová úroveň roku 2004. 

Cestovné – školení a porady VO - na školení vedoucích odborů a některých vybraných 
zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům, úroveň let 2003 – 2004. 

Věcné dary – náklady v rozsahu rozpočtu let 2003 a 2004. 
 
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 16 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mapy, geometrické plány, územní plán města, letecké 

snímky šikmé - hranice památkové rezervace a jiné podklady nezbytně nutné k zjištění skutečného 
stavu věcí a majetkových dispozic k řešeným případům. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - technické zajištění soutěžních aktivit (panely, kasičky, klip 
rámy apod.).  

Nájemné - pronájem panelů na vystavení programu regenerace a ostatní výstavy, pronájem 
prostor na výstavy, vernisáže, besedy, semináře, apod. 

Konzultační, poradenské a právní služby - konzultace, odborné výklady, posudky 
renomovaných firem a specialistů. Výstupy jsou potřebné k zajištění zadaných  koncepčních řešení, 
souvisejících s plánovaným  rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a 
zákonných norem (podkladem je například i vyjádření Národního památkového ústavu). Tématické 
okruhy řešených problematik se řídí požadavky památkové komise, místní pracovní skupiny pro 
regeneraci atd.   

Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost - služby advokátních kanceláří 
týkající se převážně přípravy a vedení soudních sporů, ale i specializované poradenské právní služby 
k řešení neobvyklých záležitostí z hlediska zákona o památkové péči. Dochází k novým právním 
situacím ve vztahu k řešení odborné problematiky odboru a veřejnosti, které si vyžadují konzultační 
služby odborníků nebo mohou vyústit i v soudní spor, který bude vyžadovat účast právníka. 

Nákup ostatních služeb - studie a projekty - zajištění technických a inženýrských služeb 
spojených s koncepčním řešením vybraných okruhů problematiky památkové péče, která souvisí 
s rozvojem města. Jedná se o drobné, dílčí i větší podkladové studie, projekty a dokumentace, 
navazující na koncepci danou městem (územní plán), Jihočeským krajem (Akční plán, opatření a 
směrnice), pracovní skupinou pro regeneraci a památkovou komisí. Finanční prostředky zahrnují i 
výdaje na pořízení studie „Program regenerace Městské památkové rezervace pro rok 2005 – 2010“ a 
podíl města na projektech z programů EU k navrženým tématům z oblasti památkové péče. Jedná se 
například o projekt na téma evropský význam péče o kulturní památky, českobudějovické náměstí - 
Culture2000. Všechny aktivity jsou určeny nejen pro odbornou i laickou veřejnost, ale i vlastníky 
památkových objektů a samosprávy obcí (ve smyslu zákona o obcích s rozšířenou působností 
s výkonem státní správy v přenesené působnosti). Výstupy z této činnosti budou veřejnosti 
předkládány či publikovány v pravidelných časových intervalech (měsíčně, čtvrtletně) v tiskové či 
elektronické podobě. 

Nákup ostatních služeb – stavebně historický průzkum - zajištění stavebně historického 
průzkumu vybraných objektů dle koncepce stanovené památkovou komisí rady města, místní pracovní 
skupinou pro regeneraci (například zajištění stavebně historického průzkumu městských hradeb). 
Výstupy musí být pro veřejnost srozumitelné, proto jsou zde zahrnuty i zpracovatelské práce. 

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace, grafické práce – zajištění 
fotodokumentace a jiné důležité dokumentace k řešené problematice z hlediska důkazového, ale i 
podkladového materiálu. Vztahuje se k veškeré činnosti odboru. Zpracování fotodokumentace na CD 
vesnických památkových zón (VPZ) Bavorovice, Bošilec, Dynín, Opatovice a Zbudov. 
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Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví - náklady spojené s organizací a 
zajištěním „Dnů evropského dědictví a Mezinárodního dne památek“ v roce 2005 ve  správním území 
města České Budějovice. Jedná se o zpřístupnění vybraných objektů, ostrahu, výlep plakátů, 
propagaci, doprovodné programy a prezentaci kooperačního zrcadlového projektu města Suhl, 
kooperační síť. Případné další akce jako IMCL Making city livable, Les rencontres a České Budějovice 
zajišťované v rámci mezinárodní spolupráce, Mezinárodního dne památek nebo Dnů evropského 
dědictví. 

Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost - vydání II. dílu rukověti vlastníka 
památkových objektů a další tiskové výstupy směrované k větší informovanosti nejen vlastníků 
památkových objektů, ale i samosprávy obcí ve smyslu zákona o obcích s rozšířenou působností 
s výkonem státní správy v přenesené působnosti. 

Nákup ostatních služeb – výstavy, vernisáže, propagace, prezentace - zajištění výstav, 
prezentace, propagace, konferenční a přednáškové činnosti (nejen v radničním sále) na daná témata 
související se Dny evropského dědictví, Mezinárodním dnem památek a Dny francouzské kultury - 
evropský systém péče o kulturní památky, evropská náměstí řemesla, restaurování a archeologie, 
včetně propagace těchto akcí v médiích.  

Opravy a udržování - restaurování kopie sochy Sv. Jana Nepomuckého - Na Sadech a sousoší 
Pod Bílou věží. Dále opravy movitého, popřípadě nemovitého majetku, který je v havarijním 
technickém stavu. Ke konkretizaci  požadavků dochází na základě usnesení památkové komise rady 
města. 

Pohoštění – výstavy - při zahájení výstav, vernisážích, besedách, seminářích a různých 
setkáních. 

Věcné dary - ceny pro výherce soutěží zveřejňovaných v radničních listech, pro soutěže 
vyhlašované při Dnech evropského dědictví a Mezinárodního dne památek, soutěž o nejcitlivěji 
opravenou památku v Českých Budějovicích, ocenění programu regenerace Městské památkové 
rezervace (MPR) - realizace duben a září. 

Ostatní neinvestiční dotace podnikatelským subjektům – regenerace MPR – rozpočet ve výši 
5 000 tis. Kč. Program regenerace Městské památkové rezervace(MPR), Program regenerace 
vesnických památkových zón (VPZ)- v této oblasti došlo k velkému nárůstu plánovaných financí 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města (ZM) číslo 45/2000 ze dne 23.3.2000 a činnosti 
prováděné v přeneseném rozsahu působnosti odboru. Objem předběžných prací je předkládán, dle 
koncepce stanovené památkovou komisí, radou i zastupitelstvem města. Naplňování programů 
regenerace MPR a VPZ znamená možnost získávání dalších finančních prostředků z programu či 
jiných zdrojů státního rozpočtu Ministerstva kultury (MK) do rozpočtu města. Příspěvky z Programu 
regenerace MPR se pro příjemce dotací z MK skládají ze 3 částí – podílu města, podílu státu a podílu 
subjektů samých. Procento jednotlivých podílů je dáno předem vyhláškami a jinými právními předpisy 
na sobě vzájemně závislými. 

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám - poskytování finančních 
prostředků vlastníkům nemovitých kulturních památek – rozpočet 100 tis. Kč. 

 
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 16 a 17 
Nákup zboží – TIC - jedná se o nákup publikací, map, pohledů, známek apod. za účelem dalšího 

prodeje. 
Nákup materiálu – publikace - zahrnuje pořízení publikací cestovního ruchu a nových materiálů 

v 6-ti jazykových mutacích - Krok za krokem, Všeobecné informace o ČB, přehled ubytování, 
skládačky AdjustArt, tipy na výlety, mapa Českých Budějovic A4, plán města ČB, průvodce ČB, 
kalendář 2006, kalendář kulturních akcí 2006, ČB bez bariéry a Slevová karta ČB. Nákup hotových 
publikací jako je publikace jižní Čechy, mapa jižní Čechy s vyznačením historických památek, Hrady a 
zámky. 

Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup předmětů a propagačního materiálu (tužky, propisky, 
bonbony, balónky, klíčenky) pro akce vedení města a ostatních odborů magistrátu města, pro 
distribuci na výstavách v ČR i zahraničí, pro potřeby důležitých institucí v Českých Budějovicích 
v rámci jejich zahraničních návštěv, při mezinárodních sportovních a kulturních akcích, kongresech.  

Služby peněžních ústavů – pojištění výstavy – zahrnuje kompletní pojištění na všechny výstavy, 
které odbor zajišťuje. 

Nájemné – uhrazení nákladů na pronájem ploch na jednotlivých výstavách: EXPO REAL, 
Reallocation, Gastro, dále na pronajímání sálů a konferenčních místností při veřejných projednáních 
strategických záměrů města s veřejností. 
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Konzultační, poradenské a právní služby – technická, právní a expertní pomoc - výdaje na 
všechny dílčí expertní posudky, které odbor pořizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů, 
týkajících se rozvojových programů města. Výdaje na nezávislé posudky a doporučení, na 
specializované činnosti objednávané nad rámec stávajících smluv. Z této položky budou také placeni 
externí konzultanti pro přípravu projektů do EU. 

Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – zhotovení návrhu grafické podoby nových 
prezentačních materiálů města České Budějovice a dalších prezentačních možností (panely, bannery 
apod.). Je zde zahrnut i design kalendáře na rok 2006 a nabídkových listů Město a voda. 

Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – služby spojené s propagací města formou 
inzerce (publikace, periodika, TV, filmy, video, Internet). 

Nákup ostatních služeb – propagační akce CR – kulturně–společenské akce na podporu rozvoje 
cestovního ruchu - otevření turistické sezóny 2005. 

Nákup ostatních služeb – ostatní – průvodcovské služby a organizace významných návštěv. 
Nákup ostatních služeb – Encyklopedie České Budějovice – příprava druhého vydání. 
Nákup ostatních služeb – příprava pro investory – jedná se o veškeré propagační materiály, 

které zprostředkovávají informace o možnostech investování nejen pro tuzemské, ale i pro zahraniční 
investory – výroba propagačních tiskovin a prezentačních panelů, lisování CD s informacemi pro 
investory. Jsou zde zahrnuty i veškeré překlady a inzerce.  

Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – uhrazení výdajů za kopírování a 
pořizování fotodokumentace. 

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – výstavy investorského charakteru: Expo Real 
v Mnichově a Reallocation v Lipsku, kde budou prezentovány rozvojové a investiční možnosti ve 
městě ČB. Jedná se o návrh a výrobu obsahové náplně expozice a realizaci stánku. Dále výstava 
cestovního ruchu Ferien Vídeň. Příprava a realizace prezentací v Madridu, Berlíně, Paříži a Bruselu.  

Nákup ostatních služeb – strategické investice – příprava projektů do EU: studie proveditelnosti 
a CBA analýzy – Koněspřežka, Město a voda, Plavecký stadion, Zařízení sociální péče, Brownfield 
Homole + rezerva na zpracování projektové dokumentace jako povinné přílohy k žádosti o dotaci na 
projekty Rozvojová lokalita Čtyři Dvory a Přeložka 156/II, 157/II. Dále pak činnosti související s 
marketingem cestovního ruchu – statistika, marketingový průzkum, slevová karta). 

Pohoštění – propagace Budvar – dodání piva na základě smluv o propagaci a reklamě 
s Budějovickým Budvarem n.p. 

Pohoštění – výstavy – pohoštění při výstavách a prezentacích, při jednáních s investory. 
Věcné dary – propagace – Budvar, Koh-i-noor – propagační předměty na základě smluv o 

propagaci a reklamě s Budějovickým Budvarem, n. p. a Koh-i-noor Hardtmuth, a. s. 
Věcné dary – prezentační předměty – prezentační předměty pro vedení města. 
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – 

Jihočeská hospodářská komora - příspěvek města na činnost Jihočeské hospodářské komory. 
 

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 17 a 18 

Ochranné pomůcky - povinné vybavení zaměstnanců PS, SH a ZS ochrannými pracovními 
pomůckami dle Směrnice pro poskytování OOP. 

Prádlo, oděv, obuv - nákup ložního prádla pro ubytovnu ve SH a ošetřovny na ZS. 
Knihy, učební pomůcky a tisk - nákup tisku a odborných publikací pro PS, SH a ZS. 
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - nákup potřebného ručního elektrického 

nářadí, kolostavu, informačních boxů, mobilního lešení na ZS, lednice a sportovního nářadí na SH, 
nákup a obnova potřebného vybavení pro PS a záchranářské techniky. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - elektroinstalační, vodoinstalační a topenářský materiál pro 
údržbu, náhradní díly pro běžnou údržbu, čistící a hygienické potřeby, chemikálie, spotřební materiál 
pro provoz odbavovacího systému Cassa Nova, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů 
vzduchotechnického zařízení, kancelářské potřeby. 

Studená voda, teplo a elektrická energie - dle skutečné potřeby pro zajištění provozu všech 
středisek s přihlédnutím k plánovanému navýšení cen za elektrickou energii a prodloužení provozu 
ledových ploch na zimním stadionu z důvodu pořádání MS hráčů do 18ti let v ledním hokeji v dubnu 
2005.   

Pohonné látky a maziva - nákup pohonných hmot a olejů pro služební vozidla a zemědělskou 
techniku, propanu pro rolby a olejů pro kompresory. 

Služby pošt – nákup poštovních známek a úhrada poštovních zásilek. 
Služby radiokomunikací a telekomunikací - poplatky za telefonní hovory na pevných telefonních 

linkách i mobilních telefonech, paušální platby za telefonní ústředny a linky EURO ISDN. 
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Nájemné - za tlakové lahve na technické a motorové plyny. 
Konzultační, poradenské a právní služby - pravidelné povinné revize technických zařízení – 

revize elektro, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, EPS, požárně bezpečnostních zařízení a 
chemického hospodářství. 

Služby školení a vzdělávání – zabezpečení odborné způsobilosti pracovníků nutné k zajištění 
provozu všech středisek (požární ochrana, bezpečnost práce, zacházení s nebezpečnými látkami, 
obsluha a údržba elektrických, plynových zařízení a tlakových nádob, odborná způsobilost plavčíků, 
přezkoušení řidičů motorových vozíků). 

Nákup ostatních služeb – svoz a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu (oleje, výbojky, 
zářivky), náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového 
zařízení, zdravotnická a pořadatelská služba, ostraha a úklid objektů ZS dodavatelským způsobem, 
rozbory vzorků vody, služby pro zajištění kulturních a společenských akcí na SH a  ZS, včetně služeb 
pro zajištění MS hráčů do 18ti let na zimním stadionu.  

Opravy a udržování - zprovoznění LP - náklady potřebné na opravy spojené se  zahájením 
sezóny letní plovárny - opravy dlažeb, obkladů, technologie. 

Opravy a udržování běžné – opravy technologického a strojního zařízení PS a SH, malířské a 
stavební práce, opravy sportovního nářadí, opravy dopravních prostředků a kancelářské techniky, 
opravy nábytku a dalšího vybavení budov. 

Opravy a udržování Destarolů – běžné opravy zařízení na úpravu ledu. 
Opravy a udržování – běžné – ZS - opravy technologického a strojního zařízení a servis a oprava 

chladicího zařízení na ZS. 
Cestovné - služební cesty zaměstnanců – zvyšování kvalifikace.  
Platby daní a poplatků - nákup dálničních známek pro služební motorová vozidla. 
 

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 18 

Stejně tak jako v letech předchozích bude Městská policie České Budějovice pokračovat 
v naplňování dlouhodobé koncepce v rámci prevence kriminality a plánované prostředky budou 
použity na realizaci projektů, které již svůj účel plní a rovněž pro ty, které budou nově zahájeny. 
Z projektů, které již mají svou tradici, lze uvést dlouhodobý výchovně vzdělávací projekt na školách 
základního a středního typu v oblasti zvyšování právního vědomí a sebeobrany dětí, tento projekt je 
realizován již od roku 1997. Dále předpokládáme opět prezentaci městské policie na výstavě „Bezpečí 
všem, bezpečně pro všechny“ v rámci  MOBIL SALONU 2005 na českobudějovickém výstavišti. 
V neposlední řadě je nutno uvést plánování úspěšného a tradičního projektu krátkodobého týdenního 
pobytu dětí ze zvláštní školy, které je zaměřeno na výchovu ke sportu, etice a vztahu k přírodě.  

 
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 18 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek –  bude zakoupeno vybavení do kuchyní v rekreačním 

středisku Nová Pec. 
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čistících prostředků, hygienických potřeb a drobného 

materiálu na údržbu. 
Studená voda – spotřeba studené užitkové vody v rekreačním zařízení. 
Teplo - spotřeba dálkově dodávané tepelné energie. 
Elektrická energie – spotřeba elektrické energie v rekreačním zařízení. 
Služby pošt – na nákup známek a poštovné hrazené České poště. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za telefonní hovory. 
Nájemné – na úhradu pronájmu sálu na setkání zaměstnanců.  
Nákup ostatních služeb – zahrnuje praní prádla, odvoz odpadků a platby dle sazebníku 

telekomunikací.a radiokomunikací za rádia a televizní přijímače.  
Nákup ostatních služeb – rekreace – příspěvek na rekreaci je poskytován pracovníkům dle 

kolektivní smlouvy v každém druhém kalendářním roce. Výše příspěvku nesmí překročit 3 000,- Kč. 
Nákup ostatních služeb – dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci je poskytován dle 

kolektivní smlouvy a činí v každém druhém kalendářním roce pro každé dítě zaměstnance maximálně 
60 % ceny poukazu, nejvýše však 2 000,- Kč. 

Nákup ostatních služeb – kultura a sport – příspěvky na kulturní, společenské a sportovní akce 
pořádané Fondem zaměstnanců města. 

Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na obědy je poskytován 
pracovníkům dle platné kolektivní smlouvy. 

Oddíl I. - 40 



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE 
ROZPOČET 2005 

Opravy a udržování – dodavatelsky bude provedena oprava střechy v rekreačním zařízení a 
různé drobné opravy. 

Pohoštění – pohoštění při setkání zaměstnanců na konci roku.  
Platby daní a poplatků – rekreační poplatek obci – povinný poplatek za pobyt v rekreačním 

zařízení Nová Pec. 
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek zaměstnavatele 

na penzijní připojištění zaměstnanců. 
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky na nákup bytového zařízení nebo na 

pořízení či stavební úpravy bytu budou zaměstnancům poskytovány dle kolektivní smlouvy. 
 
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ – odpovědné místo 201 – 238 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 18 až 20, Oddíl IV str. 1 až 34 
Návrhy rozpočtů pro rok 2005 pro MŠ, ZŠ, ŠJ s právní subjektivitou jsou pro 34 příspěvkových 

organizací. 
Město České Budějovice zřizuje celkem 23 mateřských škol (z toho je 15 samostatných 

příspěvkových organizací, zbylé jsou odloučená pracoviště MŠ nebo součástí ZŠ, u všech je školní 
jídelna), dále město zřizuje 17 základních škol (z nichž 14 má školní jídelnu). Dvě samostatné školní 
jídelny jsou U Tří lvů a Rudolfovská.   

Nedílnou součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou příjmy (stravné, školné, nájemné, 
úroky a jiné ostatní výnosy), které jsou v plné výši zapojovány do hospodaření organizací. 

V návrhu rozpočtu jsou přiloženy tabulky „Vybrané ukazatele příspěvkových organizací“ 
s následujícím členěním: 

 
NÁKLADY: 

Spotřeba materiálu – náklady spojené s vybavením tříd, školních družin, kabinetů, kanceláří a 
školních jídelen (DHM, DDHM, tiskopisy, kancelářský materiál, výtvarný materiál, vybavení lékáren, 
mycí a čistící prostředky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou 
údržbu, která je zajišťována školníkem nebo údržbářem školského zařízení - barvy, laky, zásuvky, 
hřebíky, sádra, šrouby apod.). 

Spotřeba potravin – pouze tam, kde součástí školského zařízení je školní jídelna. Dle příslušných 
nařízení MŠMT jsou rodiče povinni ve všech stupních škol hradit úplný potravinový normativ, který je 
z MŠMT ČR předepsán. Celková částka této položky v nákladech se musí rovnat celkové částce ve 
výnosech.  

Spotřeba energie – tato nákladová položka je závazným ukazatelem pro všechna školská zařízení 
a je vždy ve výši předpokládaných reálných nákladů.  

Opravy a udržování – prostředky na opravy a udržování movitého a nemovitého majetku. 
Ostatní služby – náklady na čištění kanalizace, telefonní a poštovní poplatky, ochrana objektu, 

plavecký výcvik, odvoz odpadu, zákonné revize apod. 
Mzdové náklady – tato položka je závazným ukazatelem. Jedná se o finanční prostředky 

výhradně od zřizovatele vyplácené pracovníkům příspěvkových organizací MŠ a ZŠ, kteří jsou ve 
stálém pracovním poměru (pradleny) a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě 
uzavřených dohod (např. úklid sněhu a výběr školného), vše je v souladu se zákonem číslo 564/90 
Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.  

Jiné ostatní náklady – pojištění dětí, žáků a pedagogických pracovníků a movitého majetku, 
poplatky peněžnímu ústavu, licenční poplatky za programové vybavení, školení. 

Odpisy DNM a DHM – pro rok 2005 jsou tvořeny odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého 
majetku (movitého i nemovitého) svěřeného do správy školských zařízení. Jsou zdrojem vytváření 
investičního fondu a v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, § 31, odst. (2) písm. d) jsou určeny „k posílení zdrojů určených na financování oprav a 
udržování nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro 
svou činnost“.  

 
VÝNOSY: 

Tržby z prodeje služeb – stravné - příjmy z poskytování školního stravování, tj. vybrané finanční 
prostředky od zákonných zástupců dětí za stravné (náklad = potraviny). 

Tržby z prodeje služeb – poplatky MŠ a ŠD – školné (z mateřských škol, školních družin a 
školních klubů, které se vybírá v souladu s platnou vyhláškou města České Budějovice). 

Tržby z prodeje služeb – pronájmy – tržby z pronájmů tělocvičen, nebytových a bytových prostor.  
Úroky - přijaté úroky od peněžního ústavu. 
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Zúčtování fondů – použití fondu investičního majetku na opravy a udržování nemovitého majetku 
v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Jiné ostatní výnosy – za věcnou režii stravování zaměstnanců, úhradu soukromých telefonů, 
prodej krmných odpadů, prodej karet školního stravování. 

 
Návrhy rozpočtů jednotlivých školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelů škol. 

Nejvyšší finanční výdaje jsou u spotřeby energie a vzhledem ke stáří budov i u položky opravy a 
udržování. Výše jednotlivých příspěvků je úměrná velikosti školských zařízení. 
 
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 35 
Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení, azylového domu pro ženy v Žerotínově ulici a 

azylového domu pro matky s dětmi v Nerudově ulici. K 1.1.2004 přestaly být provozovány organizací 
jesle ve Vodní ul. 13. Oproti roku 2004 se zvýšily náklady především z důvodu potřeby provedení 
větších oprav v zařízeních a z důvodu ukončení provozování jeslí ve Vodní ulici se snížily tržby 
z prodeje služeb.  

Spotřeba materiálu – zahrnuje především nákup čistících prostředků, prádla, ochranných 
pracovních prostředků, materiálu pro pracovní činnost dětí, knih, pohonných hmot a drobného 
majetku. 

Spotřeba energie – náklady na vodné a stočné, teplo a plyn byly stanoveny na úrovni roku 2004. 
Ostatní služby – zahrnují telefonní poplatky, odvoz odpadu, poštovné, poplatky za TV a rozhlas, 

platby za revize a zabezpečovací systém a různé drobné služby výrobní a nevýrobní povahy. 
Opravy a údržba – zahrnují II. etapu oprav vodoinstalace v jeslích v ul. E. Pittera, výměnu 

podlahových krytin a výtahu, malování v jeslích a azylových domech, opravy chodníků na zahradě a 
výměnu oken v azylovém domě v Žerotínově ulici (bude hrazeno z fondu investičního majetku), opravy 
v prádelně, úklidové komoře azylového domu v Nerudově ulici a drobné opravy zahradního nábytku. 

Mzdové náklady a související odvody – limit mzdových prostředků byl navýšen o 5 % a 
nezahrnuje 13. a 14. platy zaměstnanců. 

Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky, zákonné a majetkové pojištění a nákup stravenek pro 
pracovníky v azylových domech. 

Výnosy - tržby z prodeje služeb zahrnují především tržby za ošetřovné a stravné dětí, stravné 
zaměstnanců a nájemné v azylových domech.  

 
Ústav sociální péče Hvízdal - odpovědné místo 264 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 36 
Návrh rozpočtu na rok 2005 vychází ze skutečnosti včetně předpokladu výsledků hospodaření 

do konce roku 2004. Předpokládá se zvýšení nákladů v oblasti mezd a souvisejících odvodů a u 
odpisů. U vlastních výnosů dochází oproti roku 2004 ke snížení z důvodu zrušení dodávky stravy pro 
Domov důchodců Hluboká nad Vltavou v doplňkové činnosti. Tento propad tržeb nevyrovná ani 
zvýšení tržeb za poskytované služby od obyvatel domova důchodců a penziónu. 

Spotřeba materiálu – je předpoklad mírného snížení nákladů oproti roku 2004. Zahrnuje 
především nákup drobného majetku, zdravotnického materiálu, ložního prádla, nádobí do 
stravovacího provozu. Nemalou část také tvoří nákup pracích a desinfekčních prostředků, pracovních 
ochranných pomůcek, kancelářského materiálu, barev, laků a materiálu pro běžnou údržbu. 

Spotřeba potravin – dochází ke snížení z důvodu zrušení dodávání stravy pro DD Hluboká nad 
Vltavou. Předpokládá se však navýšení cen potravin v roce 2005 cca o 5 % a současně se zvyšuje 
počet diabetiků a je nutné dodržovat náročnější skladbu potravin (ovoce, zelenina, drůbež, ryby) a 
pitný režim. Diabetik hradí za celodenní stavování částku ve výši 62,- Kč, potraviny jsou však podle 
platných vyhlášek a nařízení nakupovány v hodnotě 74,- Kč. U dietní stravy (č. 2 a 4) hradí občan také 
62,- Kč a potraviny jsou nakupovány v hodnotě 64,- Kč denně. 

Spotřeba energie – k navýšení dochází z důvodu předpokládaného nárůstu cen energií, instalací 
vyššího počtu elektrospotřebičů a nepřetržitého provozu klimatizace ve stravovacím provozu. 
Spotřeba tepla je ovlivněna klimatickými podmínkami, ležící obyvatelé musí mít v pokojích teplotu 
podle standardů EU 25°C. Změnou technologií ohřevu vody dochází ke snížení spotřeby dodávané 
teplé vody avšak ke zvýšení vody studené, která je ohřívána slunečními kolektory.  

Opravy a udržování – budou provedeny stavební opravy a výměna dveří za samootevírací na 
fotobuňky v předpokládané částce 1 450 tis. Kč, které budou hrazeny z prostředků fondu investičního 
majetku. Dále budou provedeny běžné opravy v kuchyni a prádelně, opravy výtahů, služebních 
vozidel, zdravotnického zařízení a elektrospotřebičů. Budou vymalovány všechny chodby v domově 
důchodců, penziónu a technického zázemí. 
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Ostatní služby – dochází k navýšení z důvodu rozšiřování poskytování internetových a servisních 
služeb, nutnosti provedení periodické revize požárního systému a elektroinstalace a také zvýšení 
nákladů spojených s povinným školením sester. Dodavatelsky budou také zajištěny revize výtahů, 
hydrantů a zdravotnické techniky, odečety a vyúčtování spotřeby teplé a studené vody pro obyvatele 
pensionu, stejně tak odvoz komunálního odpadu a likvidace infekčního odpadu, ostraha objektu, 
právní služby a kulturní akce pro obyvatele zařízení. 

Mzdové náklady a související odvody – předpokládá se nárůst mezd o 5 %, 13. a 14. platy 
nebudou vyplaceny. Z důvodu záměru zřízení ošetřovací stanice je předpoklad zvýšení počtu 
zaměstnanců. 

Odpisy – došlo k velkému navýšeni oproti minulému roku z důvodu technického zhodnocení 
budovy (kompletní rekonstrukce stravovacího provozu a zastřešení lodžií) a také nově nakupovaného 
investičního majetku. 

Výnosy – byla zrušena smlouva na dodávku stravy do Domova důchodců Hluboká nad Vltavou, 
což zapříčinilo velké snížení tržeb z doplňkové činnosti.  

V oblasti tržeb z prodeje služeb je zahrnut předpoklad zvýšení v domově důchodců o 300 tis. Kč, 
navýšení úhrady za pobyt pro rok 2005 nebylo dosud zákonem stanoveno. Denní úhrada platná od 
1.2.2004 za pobyt ve dvoulůžkové obytné jednotce činí 191,- Kč a v jednolůžkové obytné jednotce 
208,95 Kč.  

K mírnému navýšení tržeb dochází také u tržeb za poskytování služeb pro obyvatele penziónu 
včetně předpokladu navýšení úhrad za pobyt a předpokládá se také zvýšení počtu strávníků z řad 
zaměstnanců.  

 
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 37 
Předpokládané zprovoznění tísňového systému se odrazilo ve výši nákladů pro rok 2005 

především v oblasti mezd, spotřeby materiálu a energií. 
Spotřeba materiálu – zahrnuje především nákup nerezových vozíků pro přepravu stravy, 

kuchyňského nádobí a náčiní, hygienických a čisticích prostředků, pohonných hmot, kancelářského 
materiálu, materiálu pro údržbu a také nákup ochranných oděvů a pomůcek pro nové zaměstnance 
tísňového systému. 

Spotřeba potravin – případné navýšení cen potravin by se promítlo i v tržbách za stravné. 
Spotřeba energie – vyšší náklady na energie jsou odvozeny z předpokládaného zvýšení cen a 

také nárůstu spotřeby za nutné přitápění elektrickou energií na pracovišti tísňového systému i 
v nočních hodinách. 

Opravy a údržba – zahrnuje především výměnu střešní krytiny na stravovacím pavilónu, která 
bude hrazena z prostředků fondu investičního majetku. Dále budou dodavatelsky prováděny běžné 
opravy výtahů, vybavení stravovacího provozu a prádelny.  

Ostatní služby – úhrady za poštovné, odvoz komunálního odpadu, školení a semináře, revize 
zařízení a náklady na kulturní akce. Ke snížení nákladů za telekomunikační služby dojde nákupem 
vlastní telefonní ústředny. 

Mzdové náklady a související odvody – výrazné navýšení mzdových prostředků představují 
náklady na zaměstnance nově zaváděného tísňového systému. Předpokládá se navýšení mezd o 5 
%, 13. a 14. platy nebudou vypláceny. Výši mezd a souvisejících odvodů také ovlivnila úspora 
jednoho stávajícího pracovního místa a zkrácení jednoho pracovního úvazku.  

Výnosy – nepředpokládá se nárůst úhrad za pobyt a základní péči, v případě zvýšení cen potravin 
se toto promítne i do zvýšení tržeb za stravné. 

 
Ústav sociální péče Máj – DD ČB - odpovědné místo 266 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 38 
Příspěvková organizace byla zřízena v roce 2003. Výše rozpočtovaných nákladů a výnosů pro rok 

2004 a 2005 nelze srovnávat, neboť v roce 2004 ještě docházelo k postupnému zprovoznění. Náklady 
na spotřebu materiálu roku 2004 zahrnují i částku 25 234 tis. Kč na dokoupení základního vybavení 
domova důchodců a také mzdové náklady a související odvody odráží postupné přijímání 
zaměstnanců až do optimálního počtu s tím, že osobní příplatky byly přiznávány až po 3 měsících 
trvání pracovního poměru. Také tržby v roce 2004 narůstaly postupným přijímáním nových obyvatel 
(plné obsazenosti bylo dosaženo v měsíci dubnu) a zahájením provozu kavárny v měsíci červenci. 

Spotřeba materiálu – zahrnuje především nákup drobného majetku, nářadí, prádla, 
zdravotnického materiálu, hygienických potřeb a desinfekčních prostředků, úklidových a mycích 
prostředků, náhradních dílů, kancelářských potřeb, materiálu pro běžnou údržbu, šicích potřeb a 
materiálu pro pracovní činnost obyvatel apod. 
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Spotřeba energie – náklady na elektrickou energii, páru a vodu. Náklady na stočné byly oproti 
roku 2004 rozpočtovány v položce ostatní služby. 

Opravy a udržování – běžné opravy přístrojů a zařízení jsou ve stejné výši jako v roce 2004.  
Ostatní služby – zahrnují telefonní poplatky, poštovné, předplatné časopisů a publikací, poplatky 

za rozhlas a TV, revize, kulturní akce pro obyvatele, odvoz a likvidaci odpadu, školení a cestovné a 
také se zde promítly náklady na stočné ve výši 195 tis. Kč. 

Mzdové náklady a odvody související – počet pracovníků v roce 2004 byl navýšen oproti 
plánovanému na pracovišti recepce a ve zdravotnickému úseku, aby bylo možno zajistit trvalé 
obsazení směn v rozsahu, který je vzhledem ke zdravotnímu stavu obyvatel nezbytný. Očekávaný 
objem mzdových nákladů je vypočten z předpokládané průměrné mzdy s 5 % navýšením mezd od 
1.1.2005. Nepočítá se s vyplácením 13. a 14. platů.  

Jiné ostatní náklady – platby pojistného, poplatků za vedení účtu a nákladů na reprezentaci. 
Odpisy – byly navýšeny o odpisy technického zhodnocení budovy a nově pořízeného majetku 

koncem roku 2004 a také nového majetku, který bude postupně nakupován v roce 2005. 
Výnosy – tržby z prodeje služeb jsou ovlivněny složením obyvatel z hlediska jejich příjmů 

(povinnost zachovat 30 % životního minima), vratkami obyvatelům v době jejich pobytu mimo ústav a 
také výšemi důchodů pro bezmocnost. Další výnosy tvoří tržby za stravování cizích strávníků, 
zaměstnanecké stravování a také tržby za prodané zboží v kavárně. 

 
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 39 
Jihočeské divadlo bylo rozhodnutím zastupitelstva sloučeno k 1.7.2004 s Malým divadlem, 

k tomuto datu také převzalo veškeré pohledávky a závazky a také část upraveného rozpočtu roku 
2004 této organizace. Rozpočet pro rok 2005 předpokládá nárůst nákladů především v oblasti mezd 
(špatné zařazení herců u Malého divadla, zákonný nárůst mezd), odpisů (nově svěřený majetek do 
správy), spotřeby energií (nárůst cen elektrické energie a plynu), zvýší se také náklady na provoz 
nově zaváděného rezervačního systému. V roce 2005 plánuje Jihočeské divadlo uvést před otáčivým 
hledištěm dva nové tituly, to přinese další zvýšené náklady, a proto také dojde ke zvýšení cen 
vstupného a zároveň ke zvýšení tržeb. Předpokládá se také nárůst tržeb za prodej programů 
k jednotlivým hrám. 

Spotřeba materiálu – zahrnuje především nákup materiálu pro divadelní výpravy (dekorace her, 
kostýmy, paruky a rekvizity), náhradních dílů na opravy a údržbu, kancelářských potřeb, čisticích a 
úklidových prostředků a pohonných hmot. 

Spotřeba energií – předpokládá se  navýšení cen elektrické energie a plynu. 
Opravy a udržování – budou prováděny především běžné opravy hudebních nástrojů, přístrojů, 

zařízení a vozového parku. Velké opravy v budově Malého divadla a ubytovny v Hradební ulici ve výši 
cca 640 tis. Kč budou hrazeny z fondu investičního majetku. 

Ostatní služby – zahrnují především autorské honoráře a náklady na hostující umělce, 
polygrafické práce, revize výtahů a hasicích přístrojů, výkony spojů, propagaci a inzerci, dopravné a 
také úhrady nájemného. 

Mzdové náklady a související odvody – je zde zohledněno 5 % navýšení mezd od 1.1.2005 a 
také úspora pracovníků na základě provedeného auditu firmou Trifid Consult. Nepočítá se 
s vyplácením 13. a 14. platů.  

Jiné ostatní náklady – náklady spojené s prodaným zbožím, cestovné, bankovní výlohy a 
pojistné. 

Odpisy – předáním otáčivého hlediště v Českém Krumlově, zařazením dokončené investice 
v areálu Nového Vráta a nově pořízeného majetku z dotace Ministerstva kultury ČR a také převodem 
veškerého majetku od Malého divadla do správy Jihočeského divadla dochází k velkému nárůstu 
odpisů oproti minulému roku. 

Výnosy – tržby z prodeje služeb jsou tvořeny tržbami za odehraná představení, tržbami ze šaten, 
za baletní školu, z reklam a z nájemného. Zdražení vstupného na otáčivém hledišti v Českém 
Krumlově se odrazí i ve výši tržeb, důležitou úlohu zde však hrají dobré klimatické podmínky. Tržby za 
prodej programů jednotlivých inscenací předpokládá nárůst cca o 200 tis. Kč. Jiné výnosy lze 
předpokládat prodejem nepotřebného materiálu a majetku. Jihočeské divadlo se bude snažit získat 
sponzorské dary od společností a také dotaci ze státního rozpočtu na podporu profesionálních 
divadel.  

 
Veřejné služby - odpovědné místo 276 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 20, Oddíl IV. str. 40 
Rozpočet příspěvkové organizace Veřejné služby je rozčleněn na střediska Ústředí, Čištění, 
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Komunikace, Parkovací automaty, Dílna a Pohřebnictví. Středisko Veřejné osvětlení ukončilo svoji 
činnost v roce 2004 z důvodu zajištění správy, provozu a údržby světelných signalizačních zařízení 
firmou Signalbau Huber CZ, s.r.o a veřejného osvětlení firmou ELTODO – CITELUM, s.r.o a tím také 
došlo ke značným změnám v rozpočtu organizace. V nákladech i výnosech pro rok 2005 jsou 
rozpočtovány náklady i výnosy hlavní i doplňkové činnosti, výnosy z doplňkové činnosti jsou 
používány k posílení hlavní činnosti. 

Spotřeba materiálu - došlo ke zvýšení nákladů na spotřebu kancelářského materiálu a 
spotřebního materiálu pro PC z důvodu vlastního zajišťování propagačních materiálů, zvýšením 
nároků na dokumentační práce a zajištění materiálu a tiskovin pro zahájení procesu certifikace ISO 
9001 a pasportizace komunikací. Z důvodu zimní údržby a jarního čištění města bude nutný vyšší 
nákup ochranných a hygienických pomůcek pro pracovníky z evidence Úřadu práce, kteří budou akce 
zajišťovat. Nárůst nákladů na dopravní značení odpovídá reálné skutečnosti za poslední dva roky a je 
nutno především obnovit značení již dnes nepoužitelné. U střediska Komunikace dochází ke zvýšení 
spotřeby materiálu pro provádění dlažebních prácí. Zvýšení spotřeby u balené drtě představuje 1 200 
tis. Kč, odpovídá reálnému čerpání v minulých dvou letech a je zde zohledněno 10 % meziroční nárůst 
cen. Spotřeba asfaltového recyklátu meziročně roste, jedná se o žádoucí a přínosnou recyklaci jinak 
závadného materiálu. Množství tohoto materiálu je dáno provedenými opravami na komunikacích. 
Nárůst spotřeby posypového materiálu vychází z růstu spotřeby v minulých letech. Spotřeba PHM se 
odvíjí od rozsahu prováděných prací při jarním blokovém čištění a zimní údržbě komunikací a také od 
pohybu cen PHM. 

Spotřeba energií – celkově došlo ke snížení spotřeby elektrické energie z důvodu přechodu 
správy, provozu a údržby světelných signalizačních zařízení na firmu Signalbau Huber CZ, s.r.o a 
veřejného osvětlení na firmu ELTODO – CITELUM, s.r.o. Je však předpoklad nárůstu cen energií. 

Opravy a udržování - vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyly na údržbu a opravy 
stavebních objektů vynakládané takové prostředky, které by byly zapotřebí, je v současnosti fond 
tohoto majetku značně zanedbán a finanční prostředky, které je nutno na nápravu vynaložit, jsou 
nepoměrně vyšší, protože musí pokrýt i minulá léta. Z těch nejnutnějších akcí, které jsou v plánu na 
rok 2005 a představují absolutní navýšení na poskytovaný příspěvek, se jedná o: 

• III. etapu opravy zdi na hřbitově Otýlie 960 000,- Kč 
• opravu kaple 75 000,- Kč 
• opravu kremační pece 2 700 000,- Kč 
• opravu zdi na hřbitově Třebotovice 350 000,- Kč 
• opravu sociálního zařízení v areálu Pekárenská 80 000,- Kč 
• opravu části střechy nad garážemi v areálu Dolní 15 000,- Kč 

Dále budou prováděny běžné opravy vozového parku, přístrojů a zařízení a drobné opravy. 
Ostatní služby – zahrnují výkony spojů a pošt, bezpečnostní a hlídací službu, daňové, právní a 

jiné odborné poradenství, úklidové práce, servisní služby, revize, drcení asfaltového odpadu, zemní 
práce, dopravné, cestovné, školení pracovníků apod. Velký nárůst způsobila nutnost pořízení 
speciálního nosiče nástaveb a nástavby pro zimní údržbu komunikací na leasing, na který již proběhlo 
výběrové řízení, a na pořízení nové techniky do vozového parku. Značné náklady také tvoří výdaje za 
skládkování odpadů. Volné ukládání uličních smetků v lokalitě Švábův Hrádek bylo ukončeno v roce 
2002, přechodně se část smetků uložila v prostorách organizace, důslednost při správném uložení 
tohoto odpadu předepsaným způsobem bude znamenat i značný nárůst na jejich uložení. Oproti tomu 
dojde ke snížení nákladů za zimní výpomoci, kde je předpoklad snížení potřeby externích výkonů, a 
také dojde k ukončení hrazeného nájmu za vozidla pro uklízecí práce z Dopravního podniku České 
Budějovice. 

Mzdové náklady a odvody související – od 1.1.2005 se předpokládá  5 % navýšení mezd, 13. a 
14. platy nebudou vypláceny. 

Odpisy – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 
Jiné ostatní náklady – platby poplatků za rozhlas a TV, bankovních poplatků, příspěvků na 

stravenky, úhrady pojistného, platby daní, nákup kolků a také je zde podíl správní režie na doplňkové 
činnosti. 

Výnosy – největší část tržeb z prodeje služeb z hlavní činnosti je tvořena tržbami za hřbitovní 
služby, provádění rozptylů a poplatky z hrobových míst na hřbitovech sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice 
u střediska Pohřebnictví. V doplňkové činnosti jsou tvořeny výnosy střediska Pohřebnictví tržbami 
z obřadních služeb, u střediska Komunikace drobnými opravami komunikací a ploch a pracemi 
pomocí vysokozdvižné plošiny a u střediska Čištění prodejem posypových materiálů a poskytováním 
úklidových služeb cizím subjektům. V jiných výnosech jsou zahrnuty výnosy vzniklé vnitrokooperací 
mezi jednotlivými středisky a aktivací asfaltového recyklátu. 
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Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 20 

Na základě projednání v Radě města České Budějovice činí provozní dotace 138.995 tis. Kč. 
 
 
3.4. Komentáře ke kapitálovým výdajům 

 
Městská policie – odpovědné místo 100 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 21 
Budovy, haly a stavby – bezpečnostní dveře - pořízení bezpečnostních dveří pro zbrojní sklad 

na základě nařízení vlády číslo 347/2003 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení 
přechovávaných zbraní a střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým 
loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami ze dne 17. 9. 2003. 

Budovy, haly a stavby – pobočková telefonní ústředna – pořízení z důvodu nemožnosti 
rozšíření stávající telefonní ústředny o ISDN linky pro vysoký počet příchozích hovorů na operační 
středisko MP a nemožnost přesměrování tísňového volání 156 na jinou linku, zejména v době 
krizových situací. 
 
Finanční odbor - odpovědné místo 102 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 21 
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005, které 

schválila rada města v úhrnné výši 11.330 tis. Kč. 
Rezervy kapitálových výdajů – dofinancování dotačních akcí – po schválení dotací bude tato 

rezerva postupně převáděná na příslušné jednotlivé akce. Jedná se o projekty na revitalizaci 
Koněspřežky (610 tis. Kč), splavnění Vltavy (3.500 tis. Kč) a zařízení sociální péče (2.800 tis. Kč). 

 
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 21 
Stroje přístroje a zařízení – tísňové volání pro seniory – k zajištění poskytování individuální, 

dlouhodobé a nepřetržité pomoci osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, zdravotního 
postižení při sociální osamělosti trvale nebo přechodně znevýhodněni. 

 
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 21 
Systém varování a vyrozumění obyvatelstva – bude pokračovat III. etapa vybudování systému. 
Stroje přístroje a zařízení – elektronické vyvolávací zařízení - na oddělení evidence obyvatel, 

občanských průkazů, oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů – pracoviště Jeronýmova 
(k usnadnění orientace občanům čekajícím na vyřízení). 

Stroje přístroje a zařízení – telefonní ústředna AWYA pro objekt Jeronýmova. 
 

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 21 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – regulační plán Pražské předměstí –
závěrečná fáze – čistopis regulačního plánu dle smlouvy o dílo. 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města - změny – příprava 
pro změny územního plánu z podnětu města, nadřízeného orgánu a ostatních dotčených orgánů 
státní správy. V roce 2005 se jedná o tyto podněty: energetický generel, Zanádražní komunikace, psí 
útulek, povodně, úprava biolimitů. 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – navazující dokumentace – zpracování  
územně plánovacích podkladů, na základě každoročně nových žádostí fyzických a právnických osob, 
na upřesnění stavebních podmínek. 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – US U Pilmanova rybníka – urbanistická 
studie území u Severní zastávky s cílem zkulturnění území (v blízkosti vodoteče stoka - jih). 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – US Nové Vráto – urbanistická studie 
území pro rodinné domky na místě bývalé černé skládky a nového umístění dětského hřiště. 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – US Stromovka – urbanistická studie 
území jižní části Stromovky určeného pro kvalitní bydlení, včetně území autokempu. 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – US U Hada – urbanistická studie území 
v lese Bor, uvažovaném pro zřízení psího útulku. 
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Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – územně technický podklad (UTP) 
lokality pro zahradní bydlení – technicko - ekonomická dokumentace zaměřená na časovou a 
finanční reálnost funkčního typu zahradního bydlení dle územního plánu. 

 
Investiční odbor - odpovědné místo 112 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 21 až 23 
Nepeněžní plnění JVS - jedná se o přípravu investičních akcí a vynucené investice financované 

formou nepeněžního plnění nájmu vodohospodářského majetku 1. JVS, a.s. 
Projektová dokumentace –zpracování projektové dokumentace na akce, které byly nově 

zařazeny k realizaci v roce 2005, případně další projekty, které související s realizací již zahájených 
staveb. Jedná se především o projekty pro rekonstrukce ulic a cyklistických tras. Dle návrhu nového 
zákona o zadávání veřejných zakázek bude výběrové řízení prováděno na základě prováděcí 
dokumentace, které bude nutné dopracovat. 

Vodohospodářské strojní investice – rekonstrukce a doplnění ovládacích prvků vodovodní sítě a 
sběru a přenosu dat (např. vodovodní šachty, vodojemy apod.). 

Kanalizační sběrač „B“ - v roce 2005 bude dokončena 4. stavba 2. část kanalizačního sběrače B, 
jedná se o navázání předchozí etapy na ulici E. Krásnohorské. 

Světelná signalizační zařízení – rekonstrukce světelných signalizačních zařízení na základě 
požadavků odboru správy veřejných statků a Policie ČR bude po stránce vlastní zajišťovat správce - 
firma Signalbau Huber, investiční odbor zajistí zemní a dokončovací práce. 

Rekonstrukce přívodních vodovodních řadů - pokračování rekonstrukce nevyhovujících 
vodovodních řadů z azbestocementu, etapu II. – VII. realizovala v letech 2001 až 2003 1. JVS, a.s., 
v roce 2005 bude dokončena X. etapa a realizována IX. etapa. 

Drobné stavby - akce jsou zařazovány dle požadavků jednotlivých odborů, případně na základě 
petic občanů. 

Rekonstrukce kanalizací a vodovodů – rekonstrukce vodovodů a kanalizací probíhají v rámci 
kompletních  rekonstrukcí ulic, tyto částky jsou rezervou pro případ nepředvídaného a nutného řešení 
rekonstrukce vodohospodářských sítí. 

Cyklistické trasy – průběžné budování cyklistických stezek a tras na území města. Z finančně 
náročnějších se jedná zejména o vybudování již připravené trasy z oblasti Pražského předměstí 
k centru a dále navázání nově vybudované lávky u Kauflandu stezkou po okraji Stromovky na ulici Na 
Zlaté stoce a dál do Čtyř Dvorů. 

Fotbalový stadión – zastupitelstvo města schválilo postup celkové rekonstrukce fotbalového 
stadiónu s finanční spoluúčastí SK Dynamo České Budějovice. Po přezkoumání všech možností 
sdružení prostředků a z toho vyplývajících rizik přistoupilo vedení města k záměru možnosti dostavby 
fotbalového stadiónu pouze v nezbytném rozsahu pro splnění podmínek ČMFS (oplocení, samostatné 
vstupy, vymezení sekcí, bezpečnostní opatření, dostatečné osvětlení a ozvučení), tj. bez dostavby 
severní tribuny, která není kapacitně nezbytná, a rekonstrukce a dostavby západní tribuny pouze 
z finančních prostředků města. Proto je v návrhu rozpočtu větší částka, než pouze předpokládaná 
částka na splátky úvěru. Veškeré práce, které se netýkají již probíhající výstavby jižní a východní 
tribuny, budou zahájeny až po majetkovém vypořádání pozemků v areálu fotbalového stadiónu. Před 
vlastním zahájením prací dostane zastupitelstvo podrobnou informaci o možnostech dostavby 
k rozhodnutí o dalších krocích. 

Výstavba 100 bytových jednotek Máj jih V. etapa – jedná se o dokončení výstavby poslední 
etapy bytů realizovaných městem na sídlišti Máj – jih (ve vazbě na vybudování základní technické 
vybavenosti pro 550 bytových jednotek v letech 1999 – 2002). Realizace těchto bytů je financována 
částečně z dotace Státního fondu rozvoje bydlení a vzniknou zde v souladu s podmínkami poskytnuté 
dotace sociální byty. 

Vestavba garážových stání - 100 bytových jednotek Máj jih - jedná se o dokončení investiční 
akce zahájené v roce 2004. 

Výstavba bytů - 89 bytových jednotek Máj jih – IV. etapa - dokončení IV. etapy výstavby 
nájemních bytů, které město realizuje společně s Bytovým družstvem Novostav. Akce byla zahájena 
v roce 2004, v roce 2005 bude dokončena. Realizace bytů je financována částečně z dotace Státního 
fondu rozvoje bydlení, z prostředků poskytnutých městu BD Novostav (smlouva o budoucí kupní 
smlouvě) a dofinancování provádí BD Novostav. 

Jihočeské divadlo – otáčivé hlediště - částka vyhrazená pro případné řešení náhradního 
umístění či rekonstrukce otáčivého hlediště, které bylo v roce 2004 převedeno do majetku města 
České Budějovice. 

Centrum pro ochranu drobného zvířectva - vybudování nového centra pro ochranu drobného 
zvířectva jako náhradu za stávající objekt, který je v nevyhovujícím stavu a končí zde nájemní 
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smlouva. Konečné řešení vyplyne z rozhodnutí zastupitelstva města v rámci projednání majetkových 
dispozic. 

Jihočeské divadlo – provozní areál Nové Vráto - pokračování stavebních úprav objektů v areálu 
Jihočeského divadla v Novém Vrátě, jde převážně o jejich zateplování. 

Letní plovárna -z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek bude nutné přistoupit k celkové 
rekonstrukci letní plovárny. Aby se neopakovaly chyby z rekonstrukcí ostatních sportovních zařízení 
na území města, a to zejména z hlediska přípravy akcí, předpokládá se zahájení rekonstrukce až po 
skončení letní sezóny 2005, případně v etapách, po důsledném zvážení všech možných variant 
rekonstrukce a zpracování celkové projektové dokumentace. Na akci je podaná žádost o dotaci ze 
státního rozpočtu. 

Rekonstrukce ulic - v roce 2005 jsou určeny k realizaci ulice, které nejsou zařazeny v žádosti o 
dotaci z Fondu soudržnosti, proto se návrh rozchází s investičním výhledem na roky 2004 - 2006, 
který zastupitelstvo dostalo k informaci v loňském roce. Realizace akcí z Fondu soudržnosti se 
předpokládá (v případě přiznání dotace) v období let 2006 až 2008. 

Odvedení povrchových vod a protipovodňová ochrana kanalizace - v návaznosti na 
zkušenosti z posledních let, kdy byl opakovaně zaznamenán výskyt mimořádně intenzivních srážek, 
které vedly k extrémnímu zatížení urbanizované i neurbanizované krajiny a jejího systému odvodnění, 
byl definován okruh investičních akcí, jejichž postupná realizace umožní řešení výše uvedených 
problémů. Je potřebné realizovat akce zásadního významu pro ochranu města. 

Cyklostezka podél Vltavy včetně Lávky v ul. E. Pittera - pro rok 2005 je zařazena nově 
budovaná lávka v ulici E. Pittera, která je součástí cyklostezky podél levého břehu Vltavy. Zároveň tato 
stavba bude sloužit jako pokračování přirozené komunikační osy v návaznosti na propojení ulic Matice 
Školské a E. Pittera a další možnost komunikačního propojení sídlišť na levém břehu Vltavy, tentokrát 
směrem k nemocnici. Město bude žádat Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí dotace v roce 
2005. 

Parkové a sadové úpravy – bude se pokračovat v postupné rekonstrukci zelených ploch města. 
Na rok 2005 plánujeme pokračování rekonstrukce parku Na sadech a úpravu „centrálního náměstí“ na 
sídlišti Šumava. 

Úpravy Malého jezu – úpravy vyhledávaného rekreačního zařízení. 
Přednádražní prostor - stavební úpravy přednádražního prostoru ve smyslu dílčího zklidnění 

v souvislosti s celkovou přestavbou autobusového nádraží. 
Rekonstrukce objektu pro potřeby magistrátu - půdní vestavba v objektu radnice na nám. 

Přemysla Otakara II.,aby bylo možné zajistit chod radnice ve třech vlastních objektech (nám. PO II., 
Kněžská, Jeronýmova), dále pak stavební úpravy v objektu Kněžská 19. 

 
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 23 
Výkup staveb ZTV - Haklovy Dvory – Jelen – 100 tis. Kč, Nádraží ČSAD – kanalizace + osvětlení 

100 tis. Kč, Globus 120 tis. K, N Blatech – p. Čadil 200 tis. K, Plavská – 1. Jihočeská realitní s.r.o. 150 
tis. Kč, Vltavapark 250 tis. Kč a další. 

Pozemky - bylo přihlédnuto k  výkupům pozemků schválených zastupitelstvem města, které jsou 
v současné době v jednán (záchytný protipovodňový kanál Pohůrka - 2.500 tis. Kč, cesta + parovod 
České Vrbné - 4.000 tis. Kč, ČOV kompostárna poz. p. Holubová - 1.000 tis. Kč, komunikace - Švábův 
Hrádek - 2.500 tis. Kč, ČOV Třebotovice, Sokolský ostrov – směna, komunikace Ke studánce, 
kanalizace + vodovod Třebotovice, cesta k.ú. Srubec p. Matouš). 
 
Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 23 a 24 
Budovy, haly a stavby – SSZ – na základě nově uzavřené smlouvy s firmou Signalbau Huber CZ, 

s.r.o. budou z požadovaných prostředků hrazeny splátky investičního vkladu ve výši 3 035 tis. Kč.  
Instalace parkovacích automatů vč. PD – na základě zkušeností z minulých let se předpokládá 

potřeba instalace nových parkovacích automatů, nelze přesně stanovit. 
Budovy, stavby a haly – přístřešky MHD – prostředky budou použity na výstavbu dvou krytých 

zastávek MHD – zastávka Pekárny a U Lékárny.   
Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě nově uzavřené smlouvy s firmou 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. budou z požadovaných prostředků hrazeny splátky investičního vkladu ve 
výši 9 520 tis. Kč. 

Budovy, haly a stavby – průzkumný vrt Žákův lom – vzhledem k nutnosti provést monitoring 
podzemních vod v okolí skládky Žákův lom, který by měl posloužit k vypracování projektové 
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dokumentace na rekultivaci této skládky, je potřeba provést průzkumný vrt do podloží k ověření 
těsnosti geologického podloží skládky (skládka se nachází na tektonickém zlomu). 

 
Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 
Programové vybavení – ekonomický SW – další rozvoj a rozšiřování systému GINIS o další 

moduly tak, aby pokryl veškeré potřeby magistrátu a vedení města. 
Programové vybavení – upgrade SW – očekáváme čerpání na upgrade operačních systémů 

serverů na nové verze OS MS Windows2003 (operační systémy serverů, poštovní server), případně 
provozních agend magistrátu, které svou povahou patří do kapitálových výdajů.  

Programové vybavení – nákup nových softwarových produktů a operačních systémů dle 
schváleného systémového projektu od systémového integrátora nezahrnutých v řešeních stěžejních 
funkčních oblastí, uvedených v samostatných položkách; nákup softwarových produktů, které funkčně 
nahradí v současné době používané produkty, jež se stále ještě používají a budou používat do doby 
úplného sjednocení databázového prostředí - jedná se především o produkty Microsoft (operační 
systémy, multilicence kancelářských balíků, databáze atd.), Oracle (databáze) a CITY 2000. V rámci 
GIS je jedním z projektů rozšíření funkčnosti intranetové multiaplikace o část OBY – Obyvatelstvo a 
demografie včetně evidence obyvatel.  

Programové vybavení – matrika – nákup systému pro vedení matriky v elektronické podobě dle 
doporučení Ministerstva informatiky a Ministerstva vnitra a dle zákona o matrikách, který ukládá 
vedení matriky na prostředcích výpočetní techniky od 1.1.2006. 

Programové vybavení – DMS (document management system) - zaplacení části projektu dle 
stávající smlouvy, která přejde do roku 2005; převod nejpoužívanějších formulářů do elektronické 
podoby a k nim nastavení modulů pro workflow a tvorba rozhraní pro systémy GIS, GINIS a VSD 
Gold. 

Programové vybavení – Intranet – edná se o vývoj intranetového portálu pro potřeby magistrátu 
a jednodušší a logičtější sdílení informací a prostředků, které mají jednotlivé odbory k dispozici. 

Programové vybavení – Internet – další rozvoj internetových stránek města a doplnění dalších 
funkcí k nově vznikajícím stránkám města. 

Programové vybavení – recepce – ve spojení se znalostní databází a příslušnou technologií by 
mohla vybavit převážnou část požadavků občanů (například vyřešit problém občanů kam se obrátit 
s dotazem nebo žádostí o příslušnou službu). 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – rozšíření DTMM – geodetická zaměření 
a zpracování dat nových území v katastru města České Budějovice (která nejsou zatím v digitální 
technické mapě města zanesena), například z důvodu plánovaných stavebních investic nebo územně 
plánovací činnosti na území města a to ve struktuře a formátu dat definovaných dokumentací Digitální 
technické mapy města České Budějovice. 

Výpočetní technika – včetně upgrade HW – upgrade hardwarové základny magistrátu, kterou je 
třeba obnovovat přibližně z jedné čtvrtiny každý rok z důvodu fyzického a morálního zastarávání. 
Jedná se především o výkonnější PC a tiskárny s vyšším výkonem a kapacitou tisku, scannery pro 
pořizování elektronických obrazů dokumentů a jejich oběhu v systému spisové služby, mobilní 
pracoviště (notebooky). Zároveň je třeba provést výměnu části aktivních prvků, které dosluhují a 
jejichž chybovost může ohrozit dostupnost centrálních serverů a tedy i chod některých částí úřadu. 

Výpočetní technika – bezpečnost – v souvislosti s již zavedenou možností elektronické 
komunikace magistrátu s vnějším prostředím a nutností přijímat elektronicky podepsané dokumenty je 
třeba průběžně řešit otázku vyššího stupně zabezpečení našeho interního informačního systému a 
datové sítě proti vniknutí neoprávněných subjektů, tj. bezpečné řešení přístupu k Internetu dle 
systémového projektu zpracovaného systémovým integrátorem. Kromě toho by navrhovaná řešení 
měla zabezpečit systém proti průniku z vnitřní sítě, zajistit bezpečné připojení bezdrátově 
propojovaných detašovaných pracovišť a mobilních zařízení. Postupným nasazením dalších opatření 
by mělo docházet k průběžnému zvyšování bezpečnosti celého systému a zároveň je to i jedna z 
nutných součástí pro vydání povinného atestu dle zákona číslo 365/2000 Sb. 

Výpočetní technika – Webové kamery – rozpočtované prostředky pokryjí výdaje na instalaci 
přibližně 10-ti kamer, které umožní rozšíření rozsahu pohledů do historických částí města České 
Budějovice prostřednictvím internetových stránek města. 

Výpočetní technika – datové propojení budov – vzhledem k tomu, že objekt Jeronýmova je již 
v majetku města, lze zahájit práce na připojení tohoto objektu spojem s vyšší kapacitou pro zajištění 
lepší a komfortnější práce zaměstnanců dislokovaných v této lokalitě. 

Výpočetní technika – kamerový systém MKDS (městský kamerový dohlížecí systém) – jde o 
systém sledování nejvíce exponovaných míst ve městě, kde lze tímto způsobem snížit rozsah trestné 
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činnosti. Výstupy z kamerového systému by měly být průběžně monitorovány na pracovišti 
MP(Městská policie) a PČR (Policie České republiky). 

Výpočetní technika – docházkový systém – další logický krok rozvoje nového personálního a 
mzdového sytému, který nahrazuje stávající a zastaralý systém. Teprve při implementaci obou 
produktů (personální a docházkový systém) bude možné využít funkce a možnosti  obou aplikací 
v maximální možné míře. 

 
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - vypracování studie proveditelnosti 

k projektu „Přeložka Strakonická ul. – Milady Horákové“. 
 

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 

Budovy, haly a stavby – zhodnocení ZS – vytápění podlah obou střídaček na ochozu ledové 
plochy v hale č. I Budvar arény – zamezení promrzání a borcení betonových podlah, zamezení 
prostupu tepla z výměníkové stanice do prostoru kanceláří v I. NP, vybudování jednoduchého skladu 
v západní tribuně haly č. I. 

 
Mateřská škola Jizerská - odpovědné místo 205 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 
Investiční příspěvek na stavební úpravy objektu ve výši 500 tis. Kč.  

 
Mateřská škola Špálova  - odpovědné místo 207 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 
Investiční příspěvek na svislé izolace objektu Špálova, rekonstrukci kanalizace u hospodářského 

pavilonu Železničářská a na pořízení zahradního vybavení ve výši 1.300 tis. Kč.  
 

Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo 211 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 

Investiční příspěvek na pořízení zahradního vybavení ve výši 100 tis. Kč.  
 

Mateřská škola U Pramene - Pohůrka - odpovědné místo 212 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 

Investiční příspěvek na pořízení zahradního vybavení a zabezpečovacího zařízení budovy ve výši 
250 tis. Kč.  

 
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 a 25 
Investiční dotace ve výši 7.200 tis. Kč bude použita na rekonstrukci hřiště (5.200 tis. Kč) a na 

financování I. etapy přístavby školní družiny (2.000 tis. Kč). 
 

Základní škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 

Investiční dotace ve výši 5.300 tis. Kč bude použita na financování zateplení pavilonu školy (5.000 
tis. Kč), na vybavení hřiště u školní družiny (200 tis. Kč) a na nákup výdejního pultu s přihříváním (100 
tis. Kč). 

 
Základní škola Kubatova - odpovědné místo 217 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 
Investiční dotace ve výši 200 tis. Kč na financování rekonstrukce učebny fyziky. 
 

Základní škola L. Kuby – odpovědné místo 220 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 

Investiční dotace ve výši 150 tis. Kč na zřízení samostatného vchodu do tělocvičny a ve výši 300 
tis. Kč na sanaci vlhkého zdiva staré budovy. 

 
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 
Investiční dotace ve výši 3.000 tis. Kč bude použita na financování II. etapy vybavení školní jídelny. 
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Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 
Z Investiční dotace ve výši 100 tis. Kč bude pořízen úklidový stroj (60 tis.Kč) a budou provedeny 

rozvodny TUV v ZŠ Nové Hodějovice (40 tis. Kč). 
 

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 

Investiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč bude použita na financování regulace topného systému. 
 

Základní škola Čéčova - odpovědné místo 228 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 

Z Investiční dotace ve výši 50 tis. Kč bude zakoupen dataprojektor. 
 

Mateřská škola K. Štěcha- odpovědné místo 231 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 

Investiční příspěvek na nákup zahradního vybavení a lapolu ve výši 350 tis. Kč.  
 

Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 

Investiční příspěvek na nákup zahradního vybavení a fritézy ve výši 250 tis. Kč.  
 

Mateřská škola E. Pittera - odpovědné místo 235 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 

Investiční příspěvek na pořízení  odsavače par pro školní jídelnu ve výši 450 tis. Kč.  
 

Ústav sociální péče Hvízdal – odpovědné místo 264 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 

Bude provedena rekonstrukce nákladního evakuačního výtahu za 1.200 tis. Kč, zateplení 12 
pokojů u nouzového schodiště za 200 tis. Kč a klimatizace na stanici 6A za 1.000 tis. Kč. Dále budou 
pořízeny strojní investice za 1.300 tis. Kč (šoker na zchlazování potravin, robot, 3 sušiče prádla, 
osobní automobil, sterilizátor, svářečka fólií a sprchovací vozík). 

 
Dopravní podnik města, a.s. - odpovědné místo 403 

 V tabulkové části Oddíl II. str. 25 
Na nákup nových vozidel MHD bylo Dopravnímu podniku, a.s. přiděleno 1.000 tis. Kč. 
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4. Financování 
 
4.1. Komentář k financování 
 V tabulkové části Oddíl II. str. 26 

 
Financování zahrnuje: 
a) splátky přijatých úvěrů a půjček v celkové výši 174.219 tis Kč: 

 
• Ministerstvo financí ČR (výstavba ČOV) 
• Ministerstvo financí ČR (fond rozvoje bydlení) 
• Českomoravská hypoteční banka a.s. (výstavba 146 b.j.) 
• Českomoravská hypoteční banka a.s. (výstavba 54 b.j.) 
• HVB Bank, a.s. (rekonstrukce zimního stadionu) 
• Půjčky od obyvatel na 46 b.j. (z 54 b.j.), Františka Ondříčka, Krajinské 26 a Dubenské 
• Půjčka ze státního rozpočtu na poskytnutí půjček obyvatelům, kterým jejich zaměstnavatelé 

nevyplatili mzdy 
• Českomoravská záruční a rozvojová banka (příprava průmyslové zóny Husova kolonie) 
• Státní fond životního prostředí (trakční trolejové vedení Pekárenská – Nádražní a měnírna 

Husova kolonie) 
• Živnostenská banka, a.s. (přeúvěrování hypotečních úvěrů) 
 

v tis. K

čí
sl

o 

Banka/účel úroková 
sazba rok přijetí úvěr 

celkem 
čerpání 
roce 2004

zůstatek 
úvěru 
1.1.2005 

splatno do 
jednorázová 
splátka 

splátky 
2005 

splátky 
úroků 
2005 

1 MF ČR - výstavba ČOV 0,00% 1994-96 240 200   240 200,0 2014 24 000 0 
2 MF ČR - Fond rozvoje bydlen0,00% 1995 18 000   18 000,0 2005 18 000 0 
3 MF ČR - Fond rozvoje bydlen0,00% 1996 6 000   6 000,0 2006 0 0 
4 MF ČR - Fond rozvoje bydlen0,00% 1997 5 900   5 900,0 2007 0 0 
5 ČMHB - výstavba 146 b.j.  10,60% 1996 70 103   57 983,0 2005 57 983 6 020 
6 ČMHB - Dlouhý most 11,40% 1998 75 000   0,0       
7 ČMHB - výstavba 54 b.j. 11,00% 1998 50 000   44 263,0 2005 44 263 4 797 

8 nájemníci 46 b.j.(54 b.j.) 
předplatné nájemného 0,00% 1998 21 222   3 724,0 2006 2 500 0 

9 nájemníci 6 b.j. Fr. Ondříčka
dtto 0,00% 1998-99 2 114   1 094,0 2011 180 0 

10 nájemníci Krajinská 26 - dtto0,00% 1999 520   53,0 2005 53 0 

11 Půjčka ze SR na půjčk
obyvatelstvu (mzdy) 0,00% 2000 200   10,0 2005 10 0 

12 HVB Bank- zimní stadion 4,19% 2001 170 000   147 334,0 2017 11 333 6 062 

13 nájemníci Dubenská 
předplatné nájemného 0,00% 2001 35 000   21 422,0 2009 4 300 0 

14 
Českomoravská záruční 
rozv.banka - příprav
prům.zóny Husova kolonie* 2,27% 2001 27 000   23 760,0 2010 4 320 456 

15 
SFŽP - trakční trolejov
vedení Pekárenská - Nádražn
a měnírna Husova kolonie 2,00% 2002 18 025   16 020,6 2012 2 004 300 

16 ŽB - přeúvěrován
hypotečních úvěrů 3,03% 2004 155 000 58 000 58 000,0 2015 5 273 2 045 

x celkem x x 894 284   643 763,6 x 174 219 19 680 
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b) změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: 
• zapojení prostředků z předplaceného nájemného nájemníků 146 b.j. na úhradu nájemného za 

rok 2005 ve výši 2.500 tis. Kč 
• zapojení výnosů z prodeje areálu bývalých Mariánských kasáren přijatých v roce 2004, 

účelově vázaných pro investiční akci „rekonstrukce letní plovárny“ ve výši 10.000 tis. Kč. 
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