Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 10.11.2021 schválena rozpočtová opatření
č. 25/2021, č.26/2021, č. 27/2021 usnesení č. 49/06-21/Z.
Rozpočtové opatření č. 25/2021 –
navýšení příjmů na:
pol.1121 Daň z příjmů právnických osob ve výši 2.731.328 Kč
par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 14.997,95 Kč
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků ve výši 7.000 Kč
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2324 Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady ve výši 584,60 KČ
snížení příjmů na:
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a
výrobků ve výši 50.000 Kč
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 165.503
Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 15.246,20 Kč
snížení výdajů na:
par.2212 Silnice, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 390.128,64 Kč – projekt Rekonstrukce místní komunikace
Fáberova, Bechyně
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 290.000 Kč, pol.5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 24.000 Kč, pol.5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 11.000 Kč, pol.5131 Potraviny ve výši 2.000 Kč
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 1.000.000 Kč – projekt Výměna svítidel
veřejného osvětlení ve městě Bechyně
par.3632 Pohřebnictví, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 200.000 Kč
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků ve výši 1.000.000 Kč
navýšení výdajů na:
par.2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 1.000.000 Kč – projekt
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Bechyně
par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 390.128,64 Kč – projekt Rekonstrukce místní
komunikace Fáberova, Bechyně
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 62.000 Kč – veřejné osvětlení na sídl. Obránců
míru
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 2.305.100 Kč, pol.6122 Stroje,
přístroje a zařízení ve výši 1.287.900 Kč – teplovod a domovní předávací stanice
par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 14.997,95 Kč – drobný
majetek na sběrný dvůr
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování:
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ve výši 380.163,40 Kč – převod finančních prostředků do následujícího období
Rozpočtové opatření č. 26/2021 –
snížení výdajů na:
par.2310 Pitná voda, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 3.388.000 Kč – sanace přiváděcího vodovodního řadu
v ulici U Vodojemu se přesouvá na další rozpočtový rok
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování:
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ve výši 3.388.000 Kč – převod finančních prostředků do následujícího období
(příloha č. 1)
Rozpočtové opatření č. 27/2021 –
snížení výdajů na:
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 216.300 Kč
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 160.000 Kč
navýšení výdajů na:
par.2212 Silnice, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 36.300 Kč – zpracování žádosti o dotaci na projekt
Oprava místních komunikací v Bechyni
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5139 Nákup materiálu j. n. ve výši 40.000 Kč – materiál na
posyp a údržbu
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši ve výši 300.000 Kč – sběr a
svoz komunálních odpadů

Příloha č. 1 k rozpočtovému opatření č. 26/2021
Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku –
soustavy Bechyňsko pro rok 2021
Rozpočtová
skladba

Schválený
rozpočet 2021
v Kč

RO č.
26/2021

Upravený
rozpočet
2021 v Kč

880.000

0

880.000

880.000

0

880.000

3.388.000

- 3.388.000

0

3.388.000

- 3.388.000

0

8115

2.508.000

- 2.508.000

0

8115

0

- 880.000

- 880.000

1. Tvorba fondu
Pronájem vodohospodářského
majetku – soustava Bechyňsko

2310 2132

Tvorba fondu celkem
2. čerpání fondu
Sanace přiváděcího vodovodního
řadu v ulici U Vodojemu - hlavní
soustava

2310 5171

Čerpání fondu celkem
3. převod finančních prostředků
fondu obnovy
vodohospodářského majetku
z minulých let k použití v roce
2021
4. převod finančních prostředků
fondu obnovy
vodohospodářského majetku
z roku 2021 do následujícího
rozpočtového roku

RO č. 25/2021, č. 26/2021 a č. 27/201 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 12.11.2021

