
U s n e s e n í 
ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně 

konaného dne 18. 7. 2018 
 
 
 

USNESENÍ č. 25/04-18 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 23/2018  
snížení příjmů na: 
pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 721.462,50 Kč snížení 
investiční dotace na projekt Velkokapacitní cisterna pro JSDH Bechyně 
snížení výdajů na: 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.6123 Dopravní prostředky ve výši 982.275 Kč 
snížení výdajů na projekt Velkokapacitní cisterna pro JSDH Bechyně 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 260.812,50 Kč 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 24/2018  
navýšení příjmů na: 
par.1037 Celospolečenské funkce lesů, pol.2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 
24.018 Kč 
par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
52.000 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
923.982 Kč 
snížení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 700.000 Kč 
par.2212 Silnice, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 10.000 Kč, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 
15.000 Kč - Senožaty 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 2.700 
Kč  
navýšení výdajů na: 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 
1.000.000 Kč splašková a dešťová kanalizace na obnovu sídl. Na Libuši č.p. 661 - 671   
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 2.700 Kč finanční 
dar p. xxxxxxxx, xxxxxxx  
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč opravy veřejného 
osvětlení 
par.3745 Veřejná zeleň, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 200.000 Kč údržba veřejné zeleně 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 25.000 Kč materiál 
na opravu č.p.43 v Senožatech 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat RO č. 23/2018 a č. 24/2018 do rozpočtu města Bechyně na rok 
2018. 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  

starosta města 
 

 


