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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 13.3.2019 schválena rozpočtová opatření 

č.2/2019, č.3/2019, č.5/2019, č.6/2019, č.7/2019, usnesení č. 01/01-19 Z 

 

Rozpočtové opatření č.2/2019 –  

(Radou města Bechyně projednáno RO č.2/2019 dne 19.2.2019 a rada města uložila předložit 

RO č.2/2019, usnesení č. 46/04 – 19 R, II., c), na jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 

13.3.2019) 

snížení příjmů na: 

pol.1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 1.125.000 Kč 

pol.4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního 

vztahu ve výši 168.190 Kč snížení SDV na rok 2019 

navýšení příjmů na: 

pol.1385 Dílčí daň z technických her ve výši 1.125.000 Kč 

pol.1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 28.595,10 Kč 

pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 6.500 Kč 

par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4132 Převody 

z ostatních vlastních fondů ve výši 48 Kč 

par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy 

z poskytování služeb a výrobků ve výši 22.040 Kč, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary ve výši 

59.300 Kč 

par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady ve výši 40.640 Kč 

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

34.322,90 Kč 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady ve výši 24.744 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5175 Pohoštění ve 

výši 10.000 Kč, pol.5194 Věcné dary ve výši 10.000 Kč pohoštění a věcné dary na kulturní 

akce 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 20.000 Kč 

JSDH Bechyně opravy techniky, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 3.000 Kč 

finanční dar pro SDH Senožaty 

par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5223 Neinvestiční transfery 

církvím a náboženským společnostem ve výši 5.000 Kč Diakonie ČCE – středisko Rolnička – 

dotace 

 

Rozpočtové opatření č.3/2019 –  

(Radou města Bechyně projednáno RO č.3/2019 dne 19.2.2019 a rada města uložila předložit 

RO č.2/2019, usnesení č. 46/04 – 19 R, II., c), na jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 

13.3.2019) 

navýšení příjmů na: 

pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 739.000 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 552.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 138.000 Kč, 

pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 49.000 Kč - platy a zákonné 

odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - pečovatelská služba - označení 

s účelovým znakem 
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snížení výdajů na: 

par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 552.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 138.000 Kč, 

pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 49.000 Kč - platy a zákonné 

odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - pečovatelská služba - označení bez 

účelového znaku 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 739.000 Kč  

 

Rozpočtové opatření č.5/2019 –  

snížení výdajů na: 

par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3315 Činnosti muzeí a galerií, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 250.000 Kč oprava 

prostor pro depozitář městského muzea v obřadní síni 

par.3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 

pol.5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 250.000 Kč křesla do bechyňského 

kina 

 

Rozpočtové opatření č.6/2019 –  

snížení výdajů na: 

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

ve výši 230.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5169 Nákup ostatních 

služeb ve výši 230.000 Kč projektová dokumentace obnova vodovodu a kanalizace v ulici U 

Vodojemu 

 

Rozpočtové opatření č.7/2019 –  

snížení výdajů na: 

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

ve výši 279.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

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

stavby ve výši 300.000 Kč dostavba kanalizace v Čechově ulici 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 21.000 Kč  

 

 

RO č.2 /2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 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 v.r.                            

vedoucí finančního odboru 

V Bechyni 14.3.2019 

 

 

 

http://www.mestobechyne.cz/

