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Zastupitelstvem města Bechyně bylo dne 25.4.2018 schváleno rozpočtové opatření č.11/2018, 
usnesení č.15/02-18 Z 
 
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 25.4.2018 schválena rozpočtová opatření č.12/2018 a 
č.13/2018, usnesení č.16/02-18 Z 

 

Rozpočtové opatření č.11/2018 – 

snížení výdajů na: 

par.3612 Bytové hospodářství, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 1.000.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.6122 Stroje, přístroje a zařízení ve výši 1.000.000 

Kč předávací stanice na sídl.Obránců míru 

 

Rozpočtové opatření č.12/2018 – 

snížení výdajů na: 

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

1.000.000 Kč 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 485.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 300.000 Kč opravy komunikací, 

par.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 200.000 Kč rekonstrukce komunikace Za Trubným 

par.3631 Veřejné osvětlení, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 590.000 Kč rekonstrukce 

veřejného osvětlení ul. Za Trubným 

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

stavby ve výši 350.000 Kč rekonstrukce kanalizace ul. Za Trubným 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5163 Služby peněžních ústavů ve výši 

45.000 kč pojištění velkokapacitní cisterny pro JSDH Bechyně  

 

Rozpočtové opatření č.13/2018 – 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 341.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 56.000 Kč oprava 

sociálního zařízení v bechyňském kulturním domě  

par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 85.000 Kč 

služby sběrný dvůr, skládka Senožaty 

par.6171 Činnost místní správy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 200.000 Kč opravy a 

údržba budovy a vnitřního vybavení radnice, kancelářské techniky a aut 

 
 
RO č.11/2018 – č.13/2018 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 26.4.2018 
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