
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 14.12.2020 schválena rozpočtová opatření  
č. 24/2020 – č. 26/2020 usnesení č. 42/05-20 Z.  
 

 
Rozpočtové opatření č. 24/2020   
snížení příjmů na: 
pol.1122 Daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 1.083.020 Kč 
par.3111 Mateřské školy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 54.800 Kč  
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. 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků ve výši 16.182 Kč 
par.3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 16.484 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
11.200 Kč 
snížení výdajů na: 
par.3113 Základní školy, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
200.000 Kč snížení dotace na provoz Základní školy Bechyně, Školní 293, pol.6121 Budovy, haly a 
stavby ve výši 141.361 Kč výstavba a rekonstrukce stávajících sportovišť bechyňských základních škol 
par.3122 Střední odborné školy, pol.5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
ve výši 10.000 Kč 
par.3311 Divadelní činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 5.000 Kč 
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.5194 Věcné dary ve výši 2.000 Kč 
par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 15.000 
Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 15.000 Kč 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 2.000 
Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 8.000 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím ve výši 540,50 Kč  
par.3741 Ochrana druhů a stanovišť, pol.5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně 
prospěšným společnostem ve výši 2.000 Kč 
par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociální nepřizpůsobivým, pol.5169 
Nákup ostatních služeb ve výši 3.000 Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 7.000 Kč  
par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5229 Neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím ve výši 5.000 Kč, pol.5339 Neinvestiční transfery cizím 
příspěvkovým organizacím ve výši 1.000 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců 
na služebních místech ve výši 5.369 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1.332 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění ve výši 483 Kč  
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 
ve výši 1.083.020 Kč 
par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.5366 Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi 
krajem a obcemi ve výši 40.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 141.361 Kč – výstavba a rekonstrukce 
stávajících sportovišť bechyňských základních škol 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 15.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši  333.090,50 Kč – převod 
finančních prostředků do následujícího období 
 
změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2020: 
USNESENÍ č. 15/03-20 Z ze dne 24.06.2020 
takto: neinvestiční příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2020 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7.495.000 Kč   
(navýšeno RO č. 24/2020 o 15.000 Kč) 
 



změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2020: 
USNESENÍ č. 50/06-19 Z ze dne 18.12.2019 
takto: neinvestiční příspěvek pro Základní školu Bechyně, Školní 293, IČ  70991723 pro rok 2020 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2.760.000 Kč   
(sníženo RO č. 24/2020 o 200.000 Kč) 
 
 
Rozpočtové opatření č. 25/2020  
snížení příjmů na: 
pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 123.737 Kč 
pol.1121 Daň z příjmů právnických osob ve výši 389.010,23 Kč 
pol.1511 Daň z nemovitých věcí ve výši 42.862,17 Kč 
pol.1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 60.433,02 Kč 
pol.1361 Správní poplatky ve výši 153.970 Kč 
pol.1385 Dílčí daň z technických her ve výši 36.518,32 Kč 
pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 12.800 Kč – investiční dotace 
z MMR – územní plán 
navýšení příjmů na: 
pol.1211 Daň z přidané hodnoty ve výši 131.953 Kč 
pol.1341 Poplatek ze psů ve výši 3.788 Kč 
pol.1342 Poplatek z pobytu ve výši 109.180 Kč 
pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 133.119 Kč 
pol.1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 99.989,54 Kč 
snížení výdajů na: 
par.3635 Územní plánování, pol.6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
12.800 Kč – územní plán  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši  328.501,20 Kč – 
zapojení finančních prostředků na bankovních účtech z předchozích let 
 
Rozpočtové opatření č. 26/2020  
snížení příjmů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve 
výši 897.230 Kč 
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 16 Kč 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve 
výši 11.308 Kč 
par.3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve 
výši 8.124 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
a jejich částí ve výši 5.000 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.151 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
50.000 Kč  
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
40.000 Kč  
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 675 Kč 
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
84.929 Kč 
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 3.900 
Kč 
snížení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 897.230 Kč 
– těžba, přibližování dřeva 
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 3.000 Kč, pol.5492 
Dary obyvatelstvu ve výši 22.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 110.000 Kč – sběr, 
svoz a uložení komunálních odpadů 



navýšení příjmů na: 
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče,  
pol.2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 105 Kč 
par.1037 Celospolečenské funkce lesů, pol.2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 
3.835 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
4.600,50 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 5.527,43 Kč, 
pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 776.875 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 9.400 Kč, 
pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku ve výši 19.621 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
7.452,37 Kč, pol.2112 Příjmy z prodeje zboží ve výši 327 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 3.007 Kč, pol.2131 Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 7.428 Kč 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2324 Přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 340 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve 948 Kč, pol.2212 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 10.988 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 1.000 Kč 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 5.400,70 Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 564.752 Kč – převod 
finančních prostředků do následujícího období 
 
 
 
RO č. 24/2020 – č. 26/2020 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 16.12.2020 


