
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 18.01.2023 schválena rozpočtová opatření  
č. 1/2023 – č. 3/2023, usnesení č. 3/1-23/Z  
 
Rozpočtové opatření č. 1/2023 –  
navýšení výdajů na: 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.6121 Stavby ve výši 230.000 Kč – veřejné osvětlení ve Hvožďanech  
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Stavby ve výši 390.000 Kč   – 
projektová dokumentace na rekonstrukci a dostavbu kanalizace a vodovodu v Michalské ulici včetně 
přípojek (248.000 Kč), projektová dokumentace na kanalizaci a odlehčovací komoru pro odvod 
dešťových vod Plechamr (142.000 Kč) 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 Ochranné pomůcky ve výši 60.000 Kč – 6 ks 
přileb pro JSDH Hvožďany, 6 ks přileb pro JSDH Senožaty    
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 680.000 Kč  
 
Rozpočtové opatření č. 2/2023 –  
navýšení příjmů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 Přijaté peněžité 
neinvestiční dary ve výši 9.300 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5194 Výdaje na věcné dary ve 
výši 9.300 Kč – věcné ceny na ples města Bechyně  
par.3113 Základní školy, pol.6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
200.000 Kč – investiční transfer Základní škole Bechyně, Školní 293 na nákup pánve  
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 68.000 Kč, 
pol.5171 Opravy a udržování ve výši 623.000 Kč – stavební dozor a oprava opěrné stěny a přilehlé 
komunikace Plechamr    
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 891.000 Kč  
 
Zastupitelstvo města schválilo 
investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723, 
pro rok 2023 ve výši 200.000 Kč 
 

Rozpočtové opatření č. 3/2023 –  
navýšení výdajů na: 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.6121 Stavby ve výši 9.402.600 Kč, pol.6122 Stroje, přístroje a 
zařízení ve výši 1.120.200 Kč – zhodnocení majetku tepelného hospodářství v rámci projektu „Využití 
OZE pro zásobování teplem Města Bechyně“ 
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 10.522.800  Kč  
 
Zastupitelstvem města Bechyně bylo dne 18.01.2023 schváleno rozpočtové opatření  
č. 4/2023, usnesení č. 4/1-23/Z  

 
Rozpočtové opatření č. 4/2023 –  
navýšení příjmů na: 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjem z úroků ve výši 10.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5223 Neinvestiční transfery církvím 
a náboženským společnostem ve výši 10.000 Kč – dotace pro Diakonii ČCE – středisko Rolnička  
 
RO č. 1/2023 – č. 4/2023 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. 

http://www.mestobechyne.cz/


 
Ing. Radka Bosáková v. r.                            
vedoucí finančního odboru 
V Bechyni 31.01.2023 
 
 


