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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 22.11.2017 schválena rozpočtová opatření  

č.31/2017 – č.35/2017, usnesení č. 58/07-17 Z.  

RO č.31/2017 – č.35/2017 jsou zveřejněna na elektronické úřední desce a na stránkách města 

Bechyně www.mestobechyne.cz 

 

 

Rozpočtové opatření č.31/2017 – 

snížení výdajů na: 

par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 300.000 Kč 

par.3612 Bytové hospodářství, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 1.000.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.6171 Činnost místní správy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 1.000.000 Kč opravy na 

č.p.3 nám. T.G.Masaryka 

par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 5171 Opravy a udržování ve výši 

300.000 Kč opravy chodníků 

 

Rozpočtové opatření č.32/2017 –  

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.6123 Dopravní prostředky ve výši 7.967.800 

Kč velkokapacitní cisterna pro JSDH Bechyně 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 7.967.800 Kč – 

převod finančních prostředků do následujícího období 

 

Rozpočtové opatření č.33/2017 –  

navýšení příjmů na: 

par.2310 Pitná voda, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 

440.000 Kč tvorba Fondu obnovy z nájemného vodárenského majetku ve spoluvlastnictví 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 440.000 Kč – 

finanční prostředky převáděné do následujícího rozpočtového roku do Fondu obnovy 

vodárenského majetku ve spoluvlastnictví 

 

Rozpočtové opatření č.34/2017 – 

snížení příjmů na: 

pol.1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 30,70 Kč 

navýšení příjmů na: 

pol.1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 848 Kč 

par.2310 Pitná voda, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 

92.400 Kč  

par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.2132 Příjmy z pronájmu 

ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 235.950 Kč 

par.2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2212 Sankční 

platby přijaté od jiných subjektů ve výši 15.000 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady ve výši 1.000 Kč 

par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a 

jejich částí ve výši 16.332,93 Kč, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 

22.551,92 Kč  

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků ve výši 

19.692 Kč 

snížení výdajů na: 

par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.5364 Vratky veřejným rozpočtům územní 

úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích ve výši 330,50 Kč 
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snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 404.074,65 Kč 

– finanční prostředky převáděné do následujícího rozpočtového roku  

 

Rozpočtové opatření č.35/2017 –  

snížení výdajů na: 

par.3312 Hudební činnost, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 10.000 Kč 

par.3419 Ostatní tělovýchvoná činnost, pol.5194 Věcné dary ve výši 2.000 Kč, pol.5222 

Neinvestiční transfery spolkům ve výši 1.000 Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 6.000 

Kč 

par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve 

výši 5.000 Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 10.000 Kč 

par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, 

pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 3.000 Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 7.000 

Kč 

par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5221 Neinvestiční transfery 

obecně prospěšným společnostem ve výši 15.000 Kč, pol.5213 Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 1.000 Kč, pol.5223 

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 5.000 Kč, pol.5339 

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ve výši 3.000 Kč 

par.3613 Nebytové hospodářství, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 103.372 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5213 Neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 171.372 Kč - částečná úhrada ztráty 

společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2016  

 

 

 

 

 

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 

vedoucí finančního odboru 

 

V Bechyni 24.11.2017 

 


