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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 14.3.2018 schválena  
rozpočtová opatření č.3/2018, 6/2018 a 7/2018, usnesení č.1/01-18 Z, body 1. – 3., 
rozpočtové opatření č.4/2018, usnesení č.5/01-18 Z, bod 3., 
rozpočtové opatření č.5/2018, usnesení č.6/01-18 Z, bod 3. 

 
Rozpočtové opatření č. 3/2018  
navýšení příjmů na: 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 1.600 Kč 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4132 Převody z ostatních 
vlastních fondů ve výši 1.852 Kč 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování 
služeb a výrobků ve výši 26.520 Kč, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary ve výši 19.800 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2322 Přijaté pojistné náhrady ve výši 58.271 Kč, 
pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 33.600 Kč 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 983.357 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 145.000 Kč  přepracování projektové 
dokumentace k opravám 3. etapa sídl. Na Libuši blok bytových domů čp.661 – 667 a  projektová 
dokumentace na obnovu sídl. Na Libuši blok bytových domů čp.687 - 697 
par.3113 Základní školy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 580.000 Kč oprava fasády Základní 
školy Františka Křižíka Bechyně 
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 400.000 Kč opravy nebytových 
prostor 

 
Rozpočtové opatření č. 4/2018  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 294.098 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2241 Železniční dráhy, pol.6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – 
právnickým osobám ve výši 294.098 Kč dotace pro České dráhy, a.s. na rekonstrukci železniční 
remízy ve městě Bechyně 

 
Rozpočtové opatření č. 5/2018  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 50.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5511 Požární ochrana – profesionální část, pol.5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu ve 
výši 50.000 Kč dotace Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na vybavení a výcvik 
jednotky požární ochrany HZS JčK ÚO Tábor 
 

Rozpočtové opatření č. 6/2018  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 776.000 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  555.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 139.000 Kč, pol.5032 Povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 50.000 Kč, pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci 
ve výši 5.000 Kč, pol.5167 Služby školení a vzdělávání ve výši 15.000 Kč, pol.5156 Pohonné hmoty a 
maziva ve výši 12.000 Kč 
 - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náhrady mezd v době 
nemoci, 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  555.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 139.000 Kč, pol.5032 Povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 50.000 Kč, pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci 
ve výši 5.000 Kč, pol.5167 Služby školení a vzdělávání ve výši 15.000 Kč, pol.5156 Pohonné hmoty a 
maziva ve výši 12.000 Kč 
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 - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náhrady mezd v době 
nemoci, 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 776.000 Kč  
 
Rozpočtové opatření č. 7 /2018  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 42.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 42.000 Kč 
projektová dokumentace na rampu a mycí box v areálu Služby města Bechyně, p.o. 

 

 
 
RO č.3/2018 – 7/2018 jsou zveřejněna na elektronické úřední desce a na stránkách města Bechyně 
www.mestobechyne.cz 
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 20.3.2018 

http://www.mestobechyne.cz/

