
U s n e s e n í 
ze zasedání  Zastupitelstva města Bechyně 

konaného dne 19. 1. 2011   
 

 
 
 
USNESENÍ č. 1/1-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 50/2010  
navýšení příjmů na: 
pol.1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu výši 11,- Kč 
pol.1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 54,- Kč 
pol.1337 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování kom.odpadů ve výši 1.583,- Kč 
pol.1342 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ve výši 945,- Kč 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 3.060,- Kč 
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 368,- Kč 
pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 4.395,- Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 1.830,- Kč 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 218.389,- Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 1.924,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
47.534,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 333.476,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
5.000,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 12.580,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 2.790,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 100,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
9.000,- Kč 
par. 6310 obecní příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 
6.078,- Kč 
snížení příjmů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
100,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 457,- Kč 
- monitor spotřeby energie 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 648.560,- Kč 
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2.   Rozpočtové opatření č. 1/2011 
zvýšení příjmů na: 
položce 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 4.500.000,- Kč 
dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky 
pomoci v hmotné nouzi 
zvýšení výdajů na: 
par.4171 příspěvek na živobytí, pol.5410 sociální dávky ve výši 2.500.000,- Kč 
par.4172 doplatek na bydlení, pol.5410 sociální dávky ve výši 500.000,- Kč 
par.4173 mimořádná okamžitá pomoc, pol.5410 sociální dávky ve výši 1.500.000,- Kč 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 2/2011 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 3.010.000,- Kč 
zvýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 3.010.000,- Kč: 
oprava střechy domu Na Libuši čp. 661 – 663 71.500,- Kč 
oprava pláště domu Obránců míru 807 – 809 2.938.500,- Kč 
 
4.   Rozpočtové opatření č. 3/2011  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování 
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 354.986,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.4171 příspěvek na živobytí, pol.5410 sociální dávky ve výši 70.000,- Kč 
par.4172 doplatek na bydlení, pol.5410 sociální dávky ve výši 20.000,- Kč 
par.4173 mimořádná okamžitá pomoc, pol.5410 sociální dávky ve výši 50.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6402 finanční vypořádání minulých let, pol.5366 výdaje z finančního vypořádání 
minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 494.986,- Kč (zaokrouhleno na celé Kč), 
jedná se o vratku účelových prostředků , na které byl v roce 2010 poskytnut účelový transfer a 
tyto prostředky nebyly vyčerpány: 
- sociální dávky – účelový znak 13306 465.624,- Kč 
- sčítání lidu UZ 98005 20.490,- Kč 
- volby do Parlamentu ČR UZ 98071 7.733,56 Kč 
- volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČŘ UZ 98187 1.137,96 Kč 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 4/2011  
navýšení příjmů na: 
položce 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 857.000,- Kč dle smlouvy 
uzavřené s Jihočeským krajem, České Budějovice Smlouva o poskytnutí příspěvku 
navýšení výdajů na: 
par. 3513 lékařská služba první pomoci, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím - transfer pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko 
Bechyně – částečná úhrada nákladů spojených s činností Lékařské služby první pomoci 
v Bechyni ve výši 857.000,- Kč 
 
6.   Rozpočtové opatření č. 5/2011  
snížení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 340.000,- Kč 
 
 



 3 

navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 340.000,- Kč šikmá 
schodišťová plošina pro osoby na invalidním vozíku Základní škola Bechyně, Libušina 164 
 
7.   změnu závazného ukazatele - neinvestiční příspěvek vlastní příspěvkové organizaci 
Zdravotní středisko Bechyně na r. 2011, který byl schválen usnesením ZM č. 60/7-10 Z bod 
I,2. takto: dotace pro rok 2011 po navýšení činí: 1.500.000,- Kč 
(navýšeno RO č.4/2011 o 857.000,- Kč) 
 
II.   u k l á d á 

1. vedoucí finančního odboru zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým 
opatřením č.50/2010 do rozpočtu Města Bechyně na rok 2010 

2. vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými 
opatřeními č.1/2011 - č.5/2011 do rozpočtu města Bechyně na rok 2011. 

 
 
 
 
V Bechyni dne 19. 1. 2011    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 


