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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 07.09.2022 schválena rozpočtová opatření  
č. 26/2022 – č.30/2022 usnesení č. 18/3-22/Z  
 
Rozpočtové opatření č. 26/2022 –  
navýšení příjmů na: 
pol.1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího 
ochranu zemědělského půdního fondu ve výši 24.150 Kč 
pol.1342 Příjem z poplatku z pobytu ve výši 19.754,34 Kč 
pol.1349 Příjem ze zrušených místních poplatků ve výši 25.940 Kč 
pol.1381 Příjem daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 34.964 Kč 
pol.4111  Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 11.741,66 
Kč – příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, 
do rozpočtu obcí  
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 4.600 Kč 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, 
výkonů a práv ve výši 448.850 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
22.400 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 500.000 Kč 
– pěstební práce a těžba dřeva 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům 
a obecně prospěšným společnostem ve výši 20.000 Kč – příspěvek společnosti TOULAVA, o.p.s. na 
údržbu, rozvoj a modernizaci pěší stezky údolím Lužnice  
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 22.400 Kč – 
pohonné hmoty JSDH Bechyně 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.5163 Služby peněžních ústavů ve výši 
50.000 Kč – bankovní poplatky  
 
Rozpočtové opatření č. 27/2022 –  
navýšení příjmů na: 
par.6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjem z úroků ve výši 436.580 Kč 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4134 Převody z rozpočtových účtů 
ve výši 8.025 Kč (konsolidační položka – sociální fond) 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 182.000 Kč  
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve 
výši 16.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 3.970 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 1.440 
Kč – platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – městské lesy 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 15.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 3.720 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 1.350 Kč – platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění – pečovatelská služba 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 290.000 Kč, 
pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 
71.000 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 26.100 Kč, pol.5499 Ostatní 
neinvestiční transfery fyzickým osobám ve výši 190.000 Kč – platy a zákonné odvody na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění, příspěvky ze sociální fondu – místní správa  
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.5342 Základní příděl fondu 
kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 8.025  Kč (konsolidační položka 
– sociální fond) – příloha č. 1 
 
  



2 

 

 
Příloha č. 1 k rozpočtovému opatření č. 27/2022  

Rozpočet sociálního fondu města Bechyně na rok 2022 

 Rozpočtová 
skladba 

Schválený 
rozpočet 
 v Kč 

Upravený 
rozpočet 
v Kč 

1. Tvorba fondu    

1.1. Limity mzdových prostředků    

Uvolnění členové zastupitelstva 6112 5023   1.715.000 1.715.000 

Zaměstnanci místní správy 6171 5011 11.400.000 11.790.515 

Pečovatelky 4351 5011      780.000 855.000 

Městská policie 5311 5011      780.000 780.000 

Městské lesy 1032 5011      625.000 641.000 

Limity mzdových prostředků 
celkem 

 15.300.000 15.781.515 

    

1.2. Základní příděl ze mzdového 
fondu v % 

 2,5 % 2,5  

    

1.3. Základní příděl ze mzdového 
fondu v Kč 

 382.500 394.537,88 

    

2. Převod finančních prostředků 
sociálního fondu z minulých let 
k použití v roce 2022 
(zůstatek účtu k 01.01.2022: 
419.206,01 Kč) 

 70.000 252.000 

    

3. Čerpání fondu    

3.1. Stravování, vstupenky, kultura, 
sport 

6171 5169 170.000 170.000 

3.2. Příspěvek na rekreace, zájezdy, 
tábory, výročí 50 let, odchody 
do důchodu, penzijní připojištění atp. 

6171 5499 282.500 476.512,88 

Čerpání fondu celkem  452.500 646.512,88 

    

Konsolidační položky – sociální 
fond 

   

Převod ze základního běžného účtu 
na účet sociálního fondu 

6330 5342 382.500 394.537,88 

Příjem finančních prostředků na účet 
sociálního fondu 

6330 4134 382.500 394.537,88 
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Rozpočtové opatření č. 28/2022 –  
navýšení příjmů na: 
pol.1112 Příjem daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky ve výši 126.299,27 Kč 
pol.1385 Příjem z dílčí daně z technických her ve výši 671.124,44 Kč 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, 
výkonů a práv ve výši 1.063.982,29 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2112 Příjem z prodeje zboží ve výši 334 Kč, pol.2119 
Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 35.253 Kč, pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve 
výši 3.007 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol.5492 
Dary fyzickým osobám ve výši 1.900.000 Kč – pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně 
nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez cizího zavinění do nepříznivých 
poměrů nebo v nich žijí    
 
Rozpočtové opatření č. 29/2022 – 
navýšení výdajů na: 
par.3512 Stomatologická péče, pol.6460 Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám ve výši 
1.000.000 Kč – bezúročná zápůjčka MUDr. Prokůpková, pol.5493 Účelové neinvestiční transfery 
fyzickým osobám ve výši 100.000 Kč – motivační příspěvek MUDr. Pavlína Prokůpková 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních 
finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 1.100.000 Kč. 
 

Rozpočtové opatření č. 30/2022 – 
navýšení příjmů na: 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjem z úroků ve výši 220.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3419 Ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 220.000 Kč – 
neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Bechyně, spolek a FC Bechyně, z.s. 
 

 
 
 
RO č. 26/2022 - č. 30/2022 jsou zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Dále jsou rozpočtová opatření na stránkách města Bechyně: www.mestobechyne.cz (sekce Městský 
úřad a samospráva – Rozpočet města). 
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 19.09.2022 

http://www.mestobechyne.cz/

