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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 24.4.2019 schválena rozpočtová opatření 

č.9/2019, č.10/2019, č.11/2019, usnesení č. 17/02-19 Z 

 

Rozpočtové opatření č. 9/2019 – 

navýšení příjmů na: 

par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.2229 Ostatní přijaté vratky transferů ve výši 

23.632 Kč příjem vratky transferu Základní školy Františka Křižíka Bechyně projekt č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001075 

par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.2229 Ostatní přijaté vratky transferů ve výši 672 Kč 

par.2169  Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2324 Přijaté 

nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 1.000 Kč 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků ve výši 

10.200 Kč, pol.3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 94.128 Kč 

snížení výdajů na: 

par.2310 Pitná voda, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 46.000 Kč 

par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 Opravy a udržování 

ve výši 384.000 Kč  

par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 

575.000 Kč  

navýšení výdajů na: 

par.3113 Základní školy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 6.000 Kč výměna oken, 

oprava špalet a fasády Základní školy Bechyně, Školní 293 

par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.5364 Vratky transferů poskytnutých 

z veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši 23.632 Kč vratka dotace Základní škola 

Františka Křižíka Bechyně projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001075 

par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 

100.000 Kč péče o veřejnou zeleň 

par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 1.005.000 Kč obnova sídl. Na Libuši, 

4. etapa blok č.p. 687 - 697 

 

Rozpočtové opatření č. 10/2019 – 

navýšení příjmů na: 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

ve výši 217.800 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 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5175 Pohoštění ve výši 5.500 Kč, pol. 5194 

Věcné dary ve výši 4.500 Kč – oslavy 145 let od založení SDH Bechyně a 45 let od založení 

hasičského muzea 

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 

20.000 Kč dotace Zbytku světa Bechyně, IČ 75011034, na Koloběžkovou Grand prix 

Bechyně 
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Rozpočtové opatření č. 11/2019 – 

navýšení příjmů na: 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a 

jejich částí ve výši 360.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 210.000 

Kč oprava kanalizace v areálu městského stadionu  

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

stavby ve výši 100.000 Kč Intenzifikace ČOV – dostavba kanalizace lokalita Čechova ulice  

par.2141 Vnitřní obchod, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 30.000 Kč dotace 

Spolku tradičních keramických řemesel, IČ 06162240  na pořádání Keramických trhů v 

Bechyni 

par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 20.000 Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský 

festival dechových hudeb a Bechyňské doteky  

 

 

 

RO č.9/2019, 10/2019, 11/2019 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 26.4.2019 

 

 

 

http://www.mestobechyne.cz/

