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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 20.12.2017 schválena rozpočtová opatření  

č.37/2017 a č.38/2017, usnesení č. 69/08-17 Z.  

 

RO č.37/2017 a č.38/2017 jsou zveřejněna na elektronické úřední desce a na stránkách města 

Bechyně www.mestobechyne.cz 

 

Rozpočtové opatření č.37/2017 – 

navýšení příjmů na: 

pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 1.388 Kč 

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

v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 

snížení výdajů na: 

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

poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 462 Kč, pol.5031 Povinné pojistné 

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 113,80 Kč, 

městské lesy – platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení - pomocný pracovník 

v lesnictví – s účelovým znakem, pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci ve výši 575,80 Kč – 

bez účelového znaku 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 55.000 

Kč – JSDH Bechyně 

navýšení výdajů na: 

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

poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 462 Kč, pol.5031 Povinné pojistné 

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 113,80 Kč – bez 

účelového znaku, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní ve výši 4,80 Kč, pol.5424 

Náhrady mezd v době nemoci ve výši 1.959 Kč – s účelovým znakem - městské lesy – platy a 

zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náhrady mezd v době nemoci - 

pomocný pracovník v lesnictví 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 55.000 Kč 

oprava auta pro JSDH Bechyně 

 

Rozpočtové opatření č.38/2017 – 

snížení příjmů na: 

pol.1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ve výši 46.253 Kč 

par.3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a 

výrobků ve výši 10.745 Kč 

par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 

92.678 Kč, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 210.228 Kč 

par.3632 Pohřebnictví, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve 

výši 600 Kč 

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

ve výši 4.453 Kč, pol.2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 32.359 Kč 

par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve 

výši 37.900 Kč 

par.6171 Činnost místní správy, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 

2.000 Kč  

par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 

veterinární péče, pol.2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 32 Kč 

navýšení příjmů na: 

pol.1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ve výši 1.741.291 Kč 

pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 92.351 Kč 
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pol.1121 Daň z příjmů právnických osob ve výši 1.007.158 Kč 

pol.1211 Daň z přidané hodnoty ve výši 1.965.375 Kč 

pol.1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 1.093 Kč 

pol.1381 Daň z hazardních her ve výši 1.925.133 Kč 

pol.1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 128.622 Kč 

pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 74.255 Kč 

pol.1345  Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 5.586 Kč 

pol.1511 Daň z nemovitých věcí ve výši 109.386 Kč 

par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a 

výrobků ve výši 1.317.942 Kč 

par.1037 Celospolečenské funkce lesů, pol.2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 

ve výši 3.838 Kč 

par.3111 Mateřské školy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 19.219 Kč 

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

79.149 Kč, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 4.585.148 

Kč 

par.3632 Pohřebnictví, pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku ve výši 163.441 Kč 

par.3635 Územní plánování, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 

58.080 Kč 

par.3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady ve výši 122.967 Kč 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2131 Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 

35.565 Kč 

par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 

27.000 Kč 

snížení výdajů na: 

par.6112 Zastupitelstva obcí, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 24.000 Kč 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 13.049.351 Kč 

– převod finančních prostředků do následujícího období 

 

 

 

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 21.12.2017 

 


