
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 22.09.2021 schválena rozpočtová opatření  
č. 20/2021 – č. 22/2021 usnesení č. 35/05-21/Z.  
 
Rozpočtové opatření č. 20/2021 –  
navýšení příjmů na: 
pol.1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 2.777,40 Kč 
pol.1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 2.407,60 Kč 
pol.1342 Poplatek z pobytu ve výši 47.099 Kč 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 3.500 Kč 
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 605 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 4.000 Kč, 
pol.2139 Příjmy z pronájmu majetku j. n. ve výši 66.771 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2112 Příjmy z prodeje zboží ve výši 200 Kč, pol.3111 
Příjmy z prodeje pozemků ve výši 80.640 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3111 Mateřské školy, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 55.000 Kč – multifunkční 
helmy  
par.3113 Základní školy, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 63.000 Kč – multifunkční 
helmy  
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně 
prospěšným společnostem ve výši 90.000 Kč – dotace pro Mezinárodní symposium keramiky Bechyně 
– obecně prospěšná společnost 
 
Rozpočtové opatření č. 21/2021 –  
snížení příjmů na: 
pol.1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ve výši 4.641.079,30 Kč – snížení daně z příjmů 
fyzických osob placené plátci z důvodu zrušení superhrubé mzdy 
navýšení příjmů na: 
pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 110.000 Kč 
pol.1121 Daň z příjmů právnických osob ve výši 1.500.000 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
3.031.079,30 Kč 
 
Rozpočtové opatření č. 22/2021 –  
snížení výdajů na: 
par.3113 Základní školy, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 380.000 Kč 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 
10.000 Kč  
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 552.000 
Kč 
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
78.000 Kč 
navýšení výdajů: 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 600.000 Kč – 
opravy chodníků  
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč – oprava střechy 
bechyňského kulturního domu 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 1.000 Kč – materiál 
par.3636 Územní rozvoj, pol.5166 Konzultační, poradenské a právní služby ve výši 100.000 Kč – 
strategický plán rozvoje města Bechyně 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních 
finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ve výši 181.000 Kč  
 
 
 
 
 



RO č. 20/2021 – č. 22/2021 jsou zveřejněna na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Dále jsou rozpočtová opatření na stránkách města Bechyně: www.mestobechyne.cz 
V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnout na Městském úřadu Bechyně, 
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, finanční odbor, Ing. Radka Bosáková. 
 
 
Ing. Radka Bosáková v. r.                            
vedoucí finančního odboru 
V Bechyni 30.09.2021 
 


