
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 27.11.2019 schválena rozpočtová opatření  
č. 30/2019 – č. 34/2019, usnesení č. 40/05-19 Z.  
 
 
Rozpočtové opatření č. 30/2019 – 
snížení příjmů na: 
par.3111 Mateřské školy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 22.908 Kč  
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 274 Kč, pol.2133 Příjmy z pronájmu movitých 
věcí ve výši 758 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
88.119 Kč  
navýšení příjmů na: 
pol.1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ve výši 52.902 Kč  
pol.1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 39.459 Kč 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve 
výši 288.114 Kč 
par.1069 Ostatní správa v zemědělství, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 10.000 
Kč 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 
jejich částí ve výši 7.800 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
241.164 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 403.821 
Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
22.400 Kč 
snížení výdajů na: 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 67.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2341 Vodní díla v zemědělské krajině, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 67.000 Kč zpevnění 
břehů spodního rybníka ve Hvožďanech 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši  953.601 Kč investiční transfer pro Služby města Bechyně, p.o. na nákup 
automobilu GAZelle 
 
 
změna závazného ukazatele: 
investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2019: 
USNESENÍ č. 57/08-18 Z, bod 3. ze dne 19.12.2018 
takto: investiční transfer pro Služby města Bechyně, p.o. IČ  06678769 pro rok 2019 činí: 
pol.6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1.453.601 Kč  (navýšeno RO 
č.30/2019 o 953.601 Kč) 
 
Rozpočtové opatření č. 31/2019 – 
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 46.000 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 38.656 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 4.772 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2.572 Kč - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění - pečovatelská služba - označení s účelovým znakem 
snížení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 38.656 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 4.772 Kč, pol.5032 Povinné pojistné  
 



na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2.572 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 46.000 Kč  
  
 
Rozpočtové opatření č.32/2019 – 
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
36.300 Kč reklama a propagace ČEZ, a.s. 
pol.1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 25.662 Kč 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
40.000 Kč 
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
100.000 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 42.345 Kč 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 174.993 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 30.000 Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně 
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 6.300 Kč 
daň z přidané hodnoty 
par.3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, pol.5171 Opravy 
a udržování ve výši 383.000 Kč oprava dataprojektoru servrového uložiště v městském kině 
 
změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2019: 
USNESENÍ č. 17/02-19 Z, bod I., 4. ze dne 24.4.2019 
takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2019 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6.830.000 Kč  (navýšeno RO 
č.32/2019 o 30.000 Kč) 
 
Rozpočtové opatření č. 33/2019 – 
snížení příjmů na: 
pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 400.000 Kč dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Územní plán Bechyně“ 
snížení výdajů na: 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Budovy,haly a stavby ve výši 
6.500.000 Kč, pol.6122 Stroje, přístroje a zařízení ve výši 1.500.000 Kč Intenzifikace ČOV a dostavba 
kanalizace v Bechyni 
par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.6122 Stroje, přístroje a zařízení ve výši 200.000 Kč 
herní prvky na dětská hřiště 
par.3635 Územní plánování, pol.6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
807.945 Kč územní plán Bechyně 
par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 877.468 Kč dům pro seniory 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 9.485.413 Kč (převod 
finančních prostředků do následujícího období 
 
Rozpočtové opatření č. 34/2019 – 
navýšení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5132 
Ochranné pomůcky ve výši 8.500 Kč, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 12.000 Kč, pol.5156 Pohonné 
hmoty a maziva ve výši 12.000 Kč, pol.5167 Služby školení a vzdělávání ve výši 13.000 Kč – 
ochranné pomůcky, materiál, pohonné hmoty, školení - pečovatelská služba - označení s účelovým 
znakem 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 34.080 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 8.380 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 



na veřejné zdravotní pojištění ve výši 3.040 Kč - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění - pečovatelská služba  – označení bez účelového znaku 
par.3511 Činnost ordinací praktických lékařů, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 28.400 Kč oprava  
ordinace praktického lékaře  
snížení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5132 
Ochranné pomůcky ve výši 8.500 Kč, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 12.000 Kč, pol.5156 Pohonné 
hmoty a maziva ve výši 12.000 Kč, pol.5167 Služby školení a vzdělávání ve výši 13.000 Kč – 
ochranné pomůcky, materiál, pohonné hmoty, školení - pečovatelská služba - označení bez účelového 
znaku 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 34.080 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 8.380 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 3.040 Kč - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění - pečovatelská služba  – označení s účelovým znakem 
par.3511 Činnost ordinací praktických lékařů, pol.5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
28.400 Kč vybavení ordinace praktického lékaře  
 
 

 
RO č. 30/2019 – č. 34/2019 jsou zveřejněna na elektronické úřední desce i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
Dále jsou rozpočtová opatření 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 29.11.2019 
 

 


