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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 29.3.2017 schválena rozpočtová opatření 

č.4/2017 – č.6/2017, usnesení č.8/02-17 Z. 

 

Rozpočtové opatření č.4/2017 – 

navýšení příjmů na: 

par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4132 Převody 

z ostatních vlastních fondů ve výši 246 Kč 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 1.057.754 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3419 Ostatní tělovýchovná činnost, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 30.000 Kč 

finanční dary fyzickým osobám na sportovní akce a činnost 

par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 3.000 Kč finanční 

dar pro Jana Marka, Bechyně 

par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5229 Ostatní neinvestiční 

transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 3.000 Kč finanční dar Prevent 99 z.ú. 

par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 Opravy a udržování 

ve výši 650.000 Kč oprava kanalizace Písecká ulice u kotelny 

par.3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 

povědomí, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 169.000 Kč 4. etapa výměny oken 

v Základní škole Františka Křižíka Bechyně 

par.3634 Lokální zásobování teplem, po.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 203.000 Kč na 

zpracování projektové dokumentace na obnovu teplovodu na sídl. Obránců míru  

 

Rozpočtové opatření č.5/2017 –  

navýšení příjmů na: 

pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 572.000 Kč účelová dotace 

z Jihočeského kraje na poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba  

navýšení výdajů na: 

par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  416.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 100.000 Kč, 

pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní ve výši 36.000 Kč, pol.5167 Služby školení a 

vzdělávání ve výši 10.000 Kč, pol.5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 10.000 Kč 

 - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, školení a pohonné 

hmoty - pečovatelská služba označení s účelovým znakem 

snížení výdajů na: 

par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  416.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 100.000 Kč, 

pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní ve výši 36.000 Kč, pol.5167 Služby školení a 

vzdělávání ve výši 10.000 Kč, pol.5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 10.000 Kč 

 - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, školení a pohonné 

hmoty - pečovatelská služba označení bez účelového znaku 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 572.000 Kč  
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Rozpočtové opatření č.6/2017 –  

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 75.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 75.000 Kč dotace na provoz pro Kulturní středisko města Bechyně 

 

změna závazného ukazatele: 

neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2017: 

USNESENÍ č. 81/06-16 Z, bod I., 2. ze dne 21. 12. 2016 

takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2017 činí: 

pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5.780.000 Kč  

(navýšeno RO č.6/2017 o 75.000 Kč) 

 

Zastupitelstvo město revokovalo RO č.1/2017 ze dne 18.1.2017, které se týkalo  podseskupení 

položek 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb. 

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o opravě schváleného rozpočtu na položkách 

1381, 1382 a 1383 takto: 

pol.1381 Daň z hazardních her ve výši 3.250.000 Kč 

pol.1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 

1.000 Kč 

pol.1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 39.000 Kč 

 

 

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                              

vedoucí finančního odboru 

V Bechyni 31.3.2017 

 

 

 


