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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 13.6.2018 schválena rozpočtová opatření  
č.18/2018 – č.21/2018, usnesení č.18/03-18 Z 
 

Rozpočtové opatření č.18/2018 – 
navýšení příjmů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 Přijaté neinvestiční 
dary ve výši 5.000 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 38.756 
Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 
ve výši 41.000 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.236 Kč 
pol.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 55.000 Kč 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 545.508 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč opravy komunikací v Bechyni 
par.3316 Vydavatelská činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 47.000 Kč 
dotace pro Klub českých turistů - odbor Bechyně, o.s., IČ 16847482 na vydání sborníku, pol.5492 
Dary obyvatelstvu ve výši 10.000 Kč dotace J.Ryplovi na vydání knihy Bechyňské vyprávění dědy 
Josefa 
par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 131.500 Kč projektová 
dokumentace pro stavbu Bytový dům pro seniory Bechyně 
 
Rozpočtové opatření č.19/2018 – 
snížení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 19.491 Kč dotace 
z Úřadu práce na vytvoření místa veřejně prospěšných prací 
navýšení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 0,26 Kč dotace 
z MŽP na projekt Systém odděleného sběru Bechyně – technické vybavení 
pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 0,06 Kč dotace 
z MŽP na projekt Systém odděleného sběru Bechyně – technické vybavení 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 14.053,68 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru ve výši 14.054 Kč plat bechyňské městské lesy 
snížení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru ve výši 14.054 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a  příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti ve výši 4.009 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění ve výši 1.428 Kč plat a zákonné odvody v bechyňských městských lesích 
 
Rozpočtové opatření č.20/2018 –  
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 217.800 Kč 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 6.500 Kč 
pol.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 3.500 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.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 70.000 Kč dotace 
Spolku tradičních keramických řemesel, IČ 06162240  na pořádání Keramických trhů v 
Bechyni 
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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 80.000 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 
30.000 Kč dotace Zbytku světa Bechyně, IČ 75011034, na Koloběžkovou Grand prix 
Bechyně 
 
Rozpočtové opatření č.21/2018 –  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 540.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 
30.000 Kč opravy auta, techniky a lesních cest 
par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 100.000 
Kč opravy bazénu a stadionu 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 Opravy a udržování 
ve výši 400.000 Kč oprava kanalizace na sídl. Obránců míru 
par.6320 Pojištění funkčně nespecifikované, pol.5163 Služby peněžních ústavů ve výši 
10.000 Kč pojištění majetku města Bechyně 
 
změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018: 
USNESENÍ č. 70/08-17 Z, bod I., 2. ze dne 20. 12. 2017 
takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2018 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6.330.000 Kč  
(navýšeno RO č.20/2018 o 80.000 Kč) 
 
 

 

 
RO č.18/2018 – RO č.21/2018 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 14.6.2018 
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