
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 26. 05. 2021 schválena rozpočtová opatření  
č. 9/2021 a č. 10/2021 usnesení č. 14/02-21 Z.  
 
 
Rozpočtové opatření č. 9/2021 –  
navýšení příjmů na: 
pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 197.400 Kč  
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 3.500 Kč 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4134 Převody z rozpočtových účtů 
ve výši 4.850,75 Kč (konsolidační položka – sociální fond) 
snížení výdajů na: 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 6.014.000 Kč  
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 2.661.491 Kč 
par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.5364 Vratky transferů z veřejných rozpočtů ve výši 
2.856,98 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2310 Pitná voda, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 2.000.000 Kč – rekonstrukce vodovodního 
řadu v ulici U Vodojemu 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 
4.084.397,23 Kč – rekonstrukce kanalizace a dostavba dešťové kanalizace v ulici U Vodojemu  
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši ve výši 1.490.000 
Kč – sběr a svoz komunálních odpadů 
par.3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních), pol.5169 Nákup 
ostatních služeb ve výši ve výši 1.300.000 Kč – sběr a svoz separovaného odpadu 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5499 Ostatní neinvestiční transfery ve výši 4.850,75 Kč – sociální 
fond 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.5342 Základní příděl fondu 
kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 4.850,75 Kč (konsolidační položka 
– sociální fond)  
 
Rozpočtové opatření č. 10/2021 –  
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
217.800 Kč 
snížení výdajů na: 
par.2141 Vnitřní obchod, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 40.000 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 40.000 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 80.000 Kč – dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský festival 
dechových hudeb a Bechyňské doteky  
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 60.000 Kč – dotace 
Zbytku světa Bechyně, IČ 75011034 na pořádání Koloběžkové Grand Prix Bechyně 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 40.000 Kč  
 
 
Zastupitelstvo města Bechyně schválilo dne 26.05.2021, usnesení č. 14/02-21 Z 
změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2021: 
USNESENÍ č. 44/05-20 Z ze dne 14.12.2020 
takto: neinvestiční příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2021 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7.480.000 Kč   
(navýšeno RO č. 10/2021 o 80.000 Kč) 
 
 
 



      
Příloha č. 1 k rozpočtovému opatření č. 9/2021  
rozpočet sociálního fondu města Bechyně na rok 2021 

 Rozpočtová 
skladba 

Schválený 
rozpočet 
 v Kč 

Upravený 
rozpočet 
v Kč 

1. Tvorba fondu    
1.1. Limity mzdových prostředků    
Uvolnění členové zastupitelstva 6112 5023   1.634.000 1.634.000 
Zaměstnanci místní správy 6171 5011 11.400.000 11.504.030 
Pečovatelky 4351 5011      775.000 865.000 
Městská policie 5311 5011      770.000 770.000 
Městské lesy 1032 5011      610.000 610.000 
Limity mzdových prostředků 
celkem 

 15.189.000 15.383.030 

    
1.2. Základní příděl ze mzdového 
fondu v % 

 2,5 % 2,5 % 

    
1.3. Základní příděl ze mzdového 
fondu v Kč 

 379.725 384.575,75 

    
2. Převod finančních prostředků 
sociálního fondu z roku 2020 
k použití v roce 2021 
(předpokládaný zůstatek účtu 
k 01.01.2021: 365.000 Kč) 

 70.275 70.275 

    
3. Čerpání fondu    
3.1. Stravování, vstupenky, kultura, 
sport 

6171 5169 170.000 170.000 

3.2. Příspěvek na rekreace, zájezdy, 
tábory, výročí 50 let, odchody 
do důchodu, penzijní připojištění atp. 

6171 5499 280.000 284.850,75 

Čerpání fondu celkem  450.000 454.850,75 

    
Konsolidační položky – sociální 
fond 

   

Převod ze základního běžného účtu 
na účet sociálního fondu 

6330 5342 379.725 384.575,75 

Příjem finančních prostředků na účet 
sociálního fondu 

6330 4134 379.725 384.575,75 

    
 

 
RO č. 9/2021 a č. 10/2021 jsou zveřejněna na 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 27. 05. 2021 
 


