
Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 29. 12. 2014 
(usnesení č. 354, 355) 

 
 
 

USNESENÍ č. 354/26-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Rozpočtové opatření č. 44/2014: 
navýšení příjmů na: 
pol.1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 50.940,- Kč 
pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Ministerstvo práce a sociálních 
věcí - účelová dotace na poskytování sociálních služeb - pečovatelská služba ve výši 20.600,- Kč 
snížení příjmů na: 
pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 50.940,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 9.000,- Kč, pol.5195 
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 10.000,- Kč, pol.5166 
konzultační, poradenské a právní služby ve výši 10.000,- Kč, pol.5153 plyn ve výši 5.000,- Kč 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 1.000,- Kč 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5031 povinné 
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 20.600,- Kč - 
zákonné odvody na sociální zabezpečení - pečovatelská služba 
par.6171 činnost místní správy, pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti ve výši 29.000,- Kč zákonné odvody na sociální zabezpečení, pol.5156 
pohonné hmoty a maziva ve výši 5.000,- Kč pohonné hmoty - místní správa 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti ve výši 1.000,- Kč zákonné odvody na sociální zabezpečení - zastupitelé 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 1.000,- 
Kč pohonné hmoty pro bechyňské městské lesy 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením 
č. 44/2014 do rozpočtu města Bechyně na rok 2014. 

 
 

USNESENÍ č. 355/26-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
vyplacení odměn ředitelům škol (Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859; Základní škola 
Bechyně, Školní 293; Základní škola Františka Křižíka Bechyně) podle přílohy založené u starosty 
města. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi zajistit vyplacení odměn mzdovými účtárnami příslušných organizací. 

 


