
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 23.06.2021 schválena rozpočtová opatření  
č. 13/2021 a č. 14/2021 usnesení č. 26/03-21 Z.  
 
Rozpočtové opatření č. 13/2021 –  
snížení příjmů na: 
pol.1122 Daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 1.287.270 Kč 
navýšení příjmů na: 
par.1037 Celospolečenské funkce lesů, pol.2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 
37.891 Kč 
par.2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady ve výši 1.000 Kč 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
ve výši 43.270 Kč 
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 960,90 
Kč 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 105.037,37 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
4.701,10 Kč, pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků ve výši 1.620 Kč, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních 
nemovitých věcí a jejich části ve výši 334.564,56 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
35.509,10 Kč 
snížení výdajů na: 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců 
na služebních místech ve výši 7.500 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1.860 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění ve výši 675 Kč  
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ve 
výši 1.287.270 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 574.589,03 Kč – opravy veřejného 
osvětlení 
 
Rozpočtové opatření č. 14/2021 – 
navýšení příjmů na: 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2139 Příjmy z pronájmu majetku j. n. ve výši 29.710 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši  
41.099,04 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 49.319,60 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 120.128,64 Kč – rekonstrukce místní 
komunikace Fáberova ulice  
 
 
 
RO č. 13/2021 a č. 14/2021 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 24.06.2021 
 


