
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 23.09.2020 schválena rozpočtová opatření  
č. 18/2020 a č. 19/2020 usnesení č. 29/04-20 Z.  
 
Rozpočtové opatření č. 18/2020  
navýšení příjmů na: 
pol.1341 Poplatek ze psů ve výši 44.000 Kč 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 500 Kč 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
ve výši 7.249 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
60.460 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2322 Přijaté pojistné náhrady ve výši 3.761 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 14.752 Kč, pol.2139 
Ostatní příjmy z pronájmu majetku ve výši 42.000 Kč 
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 141.278 Kč 
par.3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 70.000 Kč 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 49.000 Kč 
snížení výdajů na: 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 100.000 Kč, 
pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 275.000 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.6111 Programové vybavení ve výši 90.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.5154 Elektrická energie ve výši 102.000 Kč, pol.5171 Opravy a 
udržování ve výši 150.000 Kč – elektrická energie a opravy veřejného osvětlení 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 11.000 Kč – zpracování 
rozpočtu na opravu fasády kulturního domu 
par.3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních), pol.5169 Nákup 
ostatních služeb ve výši 350.000 Kč – svoz separovaného odpadu 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5172 Programové vybavení ve výši 55.000 Kč, pol.5168 Zpracování 
dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 230.000 Kč – program. 
vybavení a prodloužení systémové podpory serverové farmy 
 

Rozpočtové opatření č. 19/2020   
navýšení příjmů na: 
par.3111 Mateřské školy, pol.2322 Přijaté pojistné náhrady ve výši 105.887 Kč 
snížení výdajů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5175 Pohoštění ve výši 60.001 
Kč, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 60.000 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 200.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3111 Mateřské školy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 125.888 Kč – opravy mateřské školy 
čp. 859 po vytopení  
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 300.000 Kč – sběr, 
svoz a uložení komunálních odpadů 
 

 
  

 
RO č.18/2020 a č. 19/2020 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 24.09.2020 


