
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 09.03.2022 schválena rozpočtová opatření  
č. 2/2022 – č. 5/2022, usnesení č. 1/1-22/Z  
 

 
Rozpočtové opatření č. 2/2022 –  
navýšení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy komunikací ve výši 1.000.000 Kč – opravy komunikací 
par.2310 Pitná voda, pol.6121 Stavby ve výši 300.000 Kč – rekonstrukce vodovodu ulice U Vodojemu 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Stavby ve výši 2.000.000 Kč   
– rekonstrukce kanalizace a dešťové kanalizace ulice U Vodojemu 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 3.300.000 Kč  
 
Rozpočtové opatření č. 3/2022 –  
navýšení příjmů na: 
pol.1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou 
daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 689.220 Kč  
navýšení výdajů na: 
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní státnímu rozpočtu ve výši 689.220 Kč – platba 
daně z přidané hodnoty  
 
Rozpočtové opatření č. 4/2022 –  
navýšení příjmů na: 
pol.1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 80.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2141 Vnitřní obchod, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 150.000 Kč – dotace Spolku 
tradičních keramických řemesel, IČ 06162240, na pořádání akce Keramické trhy v Bechyni 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.6121 Stavby ve výši 80.000 Kč – veřejné osvětlení Větrov  
snížení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 112.500 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 27.500 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 10.000 Kč – platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění – pečovatelská služba 
 
Rozpočtové opatření č. 5/2022 –  
navýšení příjmů na: 
pol.1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 100.000 Kč 
pol.1349 Příjem ze zrušených místních poplatků ve výši 52.900 Kč 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 2.000 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3111 Příjem z prodeje pozemků ve výši 10.786,66 Kč, pol.3112 
Příjem z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 281.566,33 Kč 
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí ve výši 
1.472,76 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 102 Kč 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
16.218,24 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
1.973 Kč, pol.2112 Příjem z prodeje zboží ve výši 184 Kč, pol.3111 Příjem z prodeje pozemků ve výši 
29.797 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.000 Kč 
par.6402 Finanční vypořádání, pol.2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy ve výši 0,01 
Kč  
navýšení výdajů na: 
par.6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá, pol.5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a 
obecně prospěšným společnostem ve výši 250.000 Kč – finanční dar společnosti Člověk v tísni, o.p.s., 
IČ 25755277, na pomoc Ukrajině – SOS Ukrajina, pol.5194 Věcné dary ve výši 150.000 Kč, pol.5492 
Dary fyzickým osobám ve výši 100.000 Kč – věcná a finanční pomoc obyvatelům Ukrajiny 
 



 
RO č. 2/2022 – č. 5/2022 jsou zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Dále jsou rozpočtová opatření na stránkách města Bechyně: www.mestobechyne.cz (sekce Městský 
úřad a samospráva – Rozpočet města). 
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 14.03.2022 

http://www.mestobechyne.cz/

