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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 14.12.2022 schválena rozpočtová opatření  
č. 42/2022 – č.45/2022 usnesení č. 42/6-22/Z  
 
Rozpočtové opatření č. 42/2022 –  
snížení výdajů na: 
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.6123 Dopravní prostředky ve výši 4.860.000 Kč  
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 Operace státních finančních aktiv ve výši 4.860.000 Kč – převod 
finančních prostředků do následujícího období 

 
Rozpočtové opatření č. 43/2022 –  
snížení výdajů na: 
par.2310 Pitná voda, pol.6121 Stavby ve výši 4.600.000 Kč 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Stavby ve výši 8.300.000 Kč 
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 Operace státních finančních aktiv ve výši 12.900.000 Kč – převod 
finančních prostředků do následujícího období 
 
Rozpočtové opatření č. 44/2022 –  
snížení příjmů na: 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve 
výši 8.879 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 Příjem z prodeje pozemků ve výši 3.007 Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky ve výši 313.213 Kč 
pol.1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 
429.763 Kč 
pol.1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob ve výši 1.945.179 Kč 
pol.1211 Příjem z daně z přidané hodnoty ve výši 3.075.232 Kč 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, 
prací, výkonů a práv ve výši 1.195.233 Kč 
par.3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí, pol.2211 Příjem sankčních plateb přijatých od  
státu, obcí a krajů ve výši 10.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 Nákup materiálu j. n. ve výši 10.000 Kč – 
materiál na zlepšení životního prostředí a krajiny  
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 Operace státních finančních aktiv ve výši 6.946.734  Kč – převod 
finančních prostředků do následujícího období 
 
Rozpočtové opatření č. 45/2022 –  
snížení výdajů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným osobám ve výši 650 Kč 
par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol.5492 
Dary fyzickým osobám ve výši 1.572.000 Kč 
par.6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá, pol.5194 Věcné dary ve výši 150.000 Kč, pol.5492 
Dary fyzickým osobám ve výši 100.000 Kč 
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 Operace státních finančních aktiv ve výši 1.822.650 Kč – převod 
finančních prostředků do následujícího období 
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RO č. 42/2022 - č. 45/2022 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 20.12.2022 

http://www.mestobechyne.cz/

