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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 28.11.2018 schválena rozpočtová opatření  
č.31/2018 – č.34/2018, usnesení č. 40/07-18 Z. 

 
Rozpočtové opatření č. 31/2018 – 

navýšení příjmů na: 

pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 161.373 Kč 

par.2143 Cestovní ruch, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 3.000 Kč 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 74.403 

Kč, pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků ve výši 4.560 Kč 

par.3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady ve výši 81.664 Kč 

par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 

40.000 Kč  

par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 125.000 Kč 

snížení výdajů na: 

par.3612 Bytové hospodářství, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 50.000 Kč  

navýšení výdajů na: 

par.3613 Nebytové hospodářství, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 50.000 Kč opravy nebytových 

prostor  

par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 150.000 

Kč, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 50.000 Kč těžba a přibližování dřeva, oprava lesní cesty na 

Dubový vrch  

par.3723 Sběr a svoz ostatních odpadů, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 110.000 Kč 

separovaný odpad 

par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 50.000 Kč 

výsadba dřevin a stromů 

par.3341 Rozhlas a televize, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 4.000 Kč materiál na městský rozhlas   

par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve 

výši 4.000 Kč finanční dar J. Šteflovi, Bechyně 

par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.5163 Služby peněžních ústavů ve výši 

6.000 Kč bankovní poplatky 

par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 116.000 Kč přípojka elektro Dům 

pro seniory 

 

Rozpočtové opatření č.32/2018 – 

navýšení příjmů na: 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve 

výši 33.600 Kč náhrady za zásahy JSDH Bechyně při dopravních nehodách 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobkůve výši 

36.300 Kč reklama a propagace ČEZ, a.s. 

navýšení výdajů na: 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 20.000 Kč, 

pol.5171 Opravy a udržování ve výši 13.600 Kč pohonné hmoty a opravy techniky – JSDH Bechyně 

par.3631 Veřejné osvětlení, pol.5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 8.000 Kč slavnostní 

vánoční osvětlení 

par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 22.000 Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně 

par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 6.300 

Kč daň z přidané hodnoty 

 

Zastupitelstvo města Bechyně schválilo změnu závazného ukazatele: 

neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018: 

USNESENÍ č. 18/03-18 Z, bod I., 5. ze dne 13.6.2018 

takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2018 činí: 

pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6.352.000 Kč  (navýšeno RO 

č.32/2018 o 22.000 Kč) 
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Rozpočtové opatření č.33/2018 – 

snížení příjmů na: 

pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 2,47 Kč investiční dotace 

Ministerstvo životního prostředí na projekt Sběrný dvůr Bechyně – technické vybavení 

pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 21.061.190,77 Kč investiční 

dotace Ministerstvo životního prostředí na projekt Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni 

snížení výdajů na: 

par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.6122 Stroje, přístroje a zařízení ve výši 2,47 Kč Sběrný dvůr 

Bechyně – technické vybavení 

par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Budovy haly a stavby ve výši 

21.061.190,77 Kč Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni 

 
Rozpočtové opatření č.34/2018 – 

snížení výdajů na: 

par.6112 Zastupitelstva obcí, pol.5492  Dary obyvatelstvu ve výši 40.000 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.6112 Zastupitelstva obcí, pol.5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 35.000 Kč, pol.5032 Povinné 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5.000 Kč odměny členů komisí, výborů a zákonné 

odvody na zdravotní pojištění 

 
 

RO č.31/2018 – č.34/2018 jsou zveřejněna na elektronické úřední desce a 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 
vedoucí finančního odboru 
 
V Bechyni 3.12.2018 

 

http://www.mestobechyne.cz/

