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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 24.5.2017 schválena rozpočtová opatření 

č.10/2017 – č.19/2017, usnesení č.20/03-17 Z. 

 

Rozpočtové opatření č.10/2017 – 

navýšení příjmů na: 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

ve výši 217.800 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 

37.800 Kč daň z přidané hodnoty 

par.2141 Vnitřní obchod, pol.5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 

subjektům ve výši 60.000 Kč dotace p.Petru Vymětalovi, Bechyně, IČ 65974255 na pořádání 

Keramických trhů v Bechyni 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5175 Pohoštění ve výši 5.500 Kč, pol. 5194 

Věcné dary ve výši 4.500 Kč – JSDH Bechyně – O pohár starosty města Bechyně – sv. 

Florián 

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

organizacím ve výši 85.000 Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský 

festival dechových hudeb a Bechyňské doteky  

par.3419 Ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 

25.000 Kč dotace Zbytku světa Bechyně na Koloběžkovou Grand prix Bechyně 

 

změna závazného ukazatele: 

neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2017: 

USNESENÍ č. 8/02-17 Z, bod I., 4. ze dne 29. 3. 2017 

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

pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5.865.000 Kč  

(navýšeno RO č.10/2017 o 85.000 Kč) 

 

Rozpočtové opatření č.11/2017 – 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 7.216.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.6171 Činnost místní správy, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 6.855.200 Kč, 

pol.6130 Pozemky ve výši 360.800 Kč, město Bechyně do svého výlučného vlastnictví koupí 

pozemek, stavební parcelu č.31, jehož součástí je budova občanské vybavenosti bez čp/ce, 

pozemek, stavební parcelu č.32, jehož součástí je budova občanské vybavenosti bez čp/ce, 

pozemek, stavební parcelu č.33, jehož součástí je budova čp.3, 

vše v katastrálním území a obci Bechyně 

 

Rozpočtové opatření č.12/2017 – 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 201.717 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5213 Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 201.717 Kč - částečná úhrada ztráty 

společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2016  

 

Rozpočtové opatření č.13/2017 – 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 1.177.000 Kč 

snížení výdajů na: 
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par.2212 Silnice, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 700.000 Kč, 

par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 

700.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Budovy, haly a 

stavby ve výši 1.400.000 Kč rekonstrukce kanalizace na sídl. 5. května, 3. etapa, pol.5171 

opravy a udržování ve výši 200.000 Kč oprava kanalizace v Písecké ulici u kotelny 

par.2310 Pitná voda, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 900.000 Kč rekonstrukce 

vodovodu na sídl. 5. května, 3. etapa 

par.3631 Veřejné osvětlení, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 60.000 Kč rekonstrukce 

veřejného osvětlení na sídl. 5. května, 3. etapa 

par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 

17.000 Kč projekt sadovnických úprav na sídl. Obránců míru 

 

Rozpočtové opatření č.14/2017 – 

navýšení příjmů na: 

pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 90.000 Kč 

příspěvek z Úřadu práce České republiky dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.TAA-V-25/2017 

par.2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných 

subjektů ve výši 20.000 Kč 

par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 Přijaté 

neinvestiční dary ve výši 15.300 Kč 

par.3612 Bytové hospodářství, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 

16.510 Kč 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady ve výši 5.888 Kč, pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků ve výši 21.120 Kč 

par.3632 Pohřebnictví, pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku ve výši 33.862 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3316 Vydavatelská činnost, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 2.000 Kč finanční dar pro 

Vratislava Šťastného, Bechyně 

par.6112 Zastupitelstva obcí, pol.5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ve výši 

34.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti ve výši  3.510 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní ve výši 

2.970 Kč – zastupitelé – odměny a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 120.000 Kč, pol.5031 Povinné 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 29.500 

Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní ve výši 10.700 Kč – městské lesy – platy 

a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, pomocný pracovník 

v lesnictví 

 

Rozpočtové opatření č.15/2017 – 

snížení výdajů na: 

par.6171 Činnost místní správy, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 5.175 Kč  

navýšení výdajů na: 

par.6171 Činnost místní správy, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 5.175 Kč čerpání 

sociálního fondu – stravenky, kultura, sport 

- viz příloha k RO č.15/2017 
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Rozpočtové opatření č.16/2017 – 

navýšení příjmů na: 

pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 70.000 Kč dotace 

z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce 

navýšení výdajů na: 

par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech ve výši  53.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 13.000 Kč, pol.5032 Povinné 

pojistné na veřejné zdravotní ve výši 4.000 Kč - plat a zákonné odvody na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění – sociální pracovnice 

 

Rozpočtové opatření č.17/2017 – 

snížení příjmů na: 

pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 554.780 Kč 

pol.1381 Daň z hazardních her ve výši 1.085.619 Kč 

navýšení příjmů na: 

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

86.684 Kč 

pol.1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 998.935 Kč 

snížení výdajů na: 

par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním 

fondům ve výši 554.780 Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2016 

 

Rozpočtové opatření č.18/2017 – 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 2.000.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 

2.000.000 Kč opravy chodníků v Bechyni 

 

Rozpočtové opatření č.19/2017 – 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 558.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3113 Základní školy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 370.000 Kč oprava sociálního 

zařízení v tělocvičně Základní školy Bechyně, Školní 293 

par.2212 Silnice, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 188.000 Kč konečné úpravy místní 

komunikace ul. Souběžná 
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Příloha č.1 k RO č.15/2017 

 

 

Rozpočtová skladba Schválený rozpočet 

2017 údaje v Kč 
Upravený rozpočet 

2017 údaje v Kč 

Tvorba fondu 

 

1.1. Limity mzdových prostředků 

       Uvolnění členové zastupitelstva 

       Zaměstnanci místní správy  

       Pečovatelky  

       Městská policie 

       Městské lesy 

       Komunální služby  

 

 

Limity mzdových prostředků celkem 

 

1.2. Základní příděl ze mzdového fondu 

(%) 

 

1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 

 

2. převod finančních prostředků  SF 

z r.2016 k použití v roce 2017 

(zůstatek účtu k 1.1.2017 

166.086,13 Kč) 

 

3. čerpání fondu 

 

3.1. stravování, vstupenky – kultura, sport 

 

3.2. peněžní dary a odměny (50 let, odchod 

do důchodu) 

 

3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory 

atp. 

 

 

Čerpání fondu celkem  

 

 

 

 

 

     6112 5023 

     6171 5011 

     4351 5011 

     5311 5011 

     1032 5011 

     3639 5011 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  6171 5169 

     

   6171 5499 

 

   6171 5499 

 

 

 

1.144.000 

8.590.000 

   520.000 

   615.000 

   610.000 

     32.300 

 

         

11.511.300 

 

2,5 % 

 

 

287.782 

 

                        

32.218 

              

                       

 

 

 

150.000 

 

10.000 

 

160.000 

 

 

 

320.000 

 

 

 

1.178.000 

8.643.000 

520.000 

615.000 

730.000 

32.300 

 

 

11.718.300 

 

2,5 % 

 

 

292.957 

 

 

32.218 

 

 

 

 

 

155.175 

 

10.000 

 

160.000 

 

 

 

325.175 

 

 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 24.5.2017 
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