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U s n e s e n í 
ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně 

konaného dne 14.12.2022 
 
 
 

USNESENÍ č. 42/6-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
1.   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 
 

2.   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 
 

3.   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 
 

4.   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 
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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 
 

II.   u k l á d á   
vedoucí finančního odboru zapracovat RO č. 42/2022 – č. 45/2022 do rozpočtu města na rok 2022.   

Termín: 23.12.2022 
 

USNESENÍ č. 43/6-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. rozpočet města Bechyně na rok 2023 jako schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 

po konsolidaci ve výši 162.003.393 Kč, celkovými výdaji třídy 5 a 6  po konsolidaci ve výši 
207.181.706 Kč a financováním třídy 8 po konsolidaci ve výši 45.178.313 Kč. Závazné ukazatele 
rozpočtu města Bechyně pro rok 2023 zastupitelstvo schvaluje v členění dle přílohy č. 1 a č. 2 
tohoto usnesení.  

 

2. neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2023: 
- Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839 ve výši 1.600.000 Kč 
- Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766 ve výši 2.300.000 Kč 
- Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 ve výši 2.700.000 Kč 
- Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 ve výši 9.800.000 Kč 
- Služby města Bechyně, p. o., IČ 06678769 ve výši 10.450.000 Kč 

 

3. investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci pro rok 2023: 
- Služby města Bechyně, p.o., IČ 06678769 ve výši 1.000.000 Kč 

 

II.   s t a n o v u j e   
radě města rozsah provádění rozpočtových opatření v částkách do výše 10 mil. Kč (v jednotlivých 
případech), ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
v případech: 
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 
b) vypořádání transferů (např. po vyúčtování, vypořádání dotací), 
c) navýšení příjmů a výdajů souvisejících s pojistným plněním, 
d) zvýšení příjmových položek proti položce 8115, 
e) kdy zapojení výdaje vyžaduje výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií nebo stavu nouze, 

řešení živelných pohrom, výdaje k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady 
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady, 

f) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné, a má jen formální charakter, protože výdaj musí být 
realizován, 

g) přesuny finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 Běžné výdaje a třídy 6 
Kapitálové výdaje, 

h) zřízení krátkodobých termínovaných vkladů do výše 50.000.000 Kč v jednotlivých případech, 
i) zrušení krátkodobých termínovaných vkladů do výše 50.000.000 Kč v jednotlivých případech. 
 
 

USNESENÍ č. 44/6-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e   
střednědobý výhled rozpočtu Města Bechyně, IČ 00252069, na období 2023-2026 - viz příloha tohoto 
usnesení. 
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II.   r o z h o d l o  
že schválený střednědobý výhled rozpočtu města Bechyně na období 2023-2026 aktualizuje 
střednědobý výhled rozpočtu města Bechyně na období 2021-2024, který byl schválen 
Zastupitelstvem města Bechyně dne 14.12.2020, usnesením č. 43/05-20 Z.   
 
 

USNESENÍ č. 45/6-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 
usnesení zastupitelstva města č. 34/05-20Z ze dne 14.12.2020, kterým byl schválen postup výběru 
provozovatele tepelného hospodářství města Bechyně formou investice třetí strany. 

 
 

USNESENÍ č. 46/6-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
aktuální informace k připomínkám města Bechyně k návrhu územního plánu. 
 

II.   u k l á d á  
Ing. Jiřímu Rejlkovi podat tyto námitky města k zapracování do návrhu územního plánu: 

1. rozšíření zastavitelné plochy pro bydlení (Bm-9), 
2. nová etapizace zastavitelnosti ploch pro bydlení (Z5 a Z6), 
3. upravení textové části plochy Bb (odstranění „bez vlastního zázemí“), 
4. přehodnocení části funkčního využití plochy pro bydlení (Bm-7, Bm-9).  

 

 

 

Mgr. Štěpán Ondřich 
starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


