
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 18.09.2019 schválena rozpočtová opatření  
č. 22/2019, 23/2019, 24/2019, 26/2019 usnesení č. 28/04-19 Z. 
 
Rozpočtové opatření č.22/2019 – 
snížení příjmů na: 
pol.1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 2.640.000 Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1385 Dílčí daň z technických her ve výši 2.640.000 Kč 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 5.000 Kč 
par.2169 Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách, pol.2212 Sankční platby přijaté 
od jiných subjektů ve výši 19.000 Kč 
par.3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných 
subjektů ve výši 3.500 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2322 Přijaté pojistné náhrady ve výši 123.620 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku ve výši 500 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2324 Přijaté  nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 16.528,95 
Kč 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 14.809,05 Kč 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4134 Převody z rozpočtových účtů 
ve výši 838 Kč (konsolidační položka – sociální fond) 
navýšení výdajů na: 
par.3122 Střední odborné školy, pol. 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ve 
výši 30.000 Kč dotace Střední uměleckoprůmyslové škole, Bechyně, Písecká 203 na propagační 
materiály ke 135. výročí založení školy 
par.3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, 
pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 25.000 Kč dotace Spolku rodáků a přátel Bechyně na 
opravu náhrobku Rudolfa Krajce 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 123.620 Kč opravy 
na městském stadionu 
par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 3.500 Kč materiál pro 
zlepšení životního prostředí 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 838 Kč – stravné sociální fond 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.5342 Převodu fondu kulturních a 
sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí ve výši 838 Kč (konsolidační položka – sociální fond) - viz 
příloha č.1 
 
 
Rozpočtové opatření č.23/2019 – 
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 235.000 Kč účelová dotace z Jihočeského kraje 
na poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba  
navýšení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 175.650 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 43.550 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 15.800 Kč - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění - pečovatelská služba - označení s účelovým znakem 
snížení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 175.650 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 43.550 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 15.800 Kč - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění - pečovatelská služba - označení bez účelového znaku 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 235.000 Kč  
 
  



Rozpočtové opatření č.24/2019 – 
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 
částí ve výši 228.872 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
118.670 Kč 
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 160.403 Kč 
snížení výdajů na: 
par.3635 Územní plánování, pol.6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
92.055 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 600.000 Kč 
těžba a přibližování dřeva napadeného kůrovcem z těžko přístupných lokalit   
 
Rozpočtové opatření č.26/2019 – 
navýšení příjmů na: 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
266.409 Kč 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 73.591 Kč 
snížení výdajů na: 
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 1.500.000 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3511 Činnost ordinací praktických lékařů, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 70.000 Kč, pol.5137 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 70.000 Kč oprava a vybavení ordinace praktického lékaře  
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 
6.500.000 Kč, pol.6122 Stroje, přístroje a zařízení ve výši 2.000.000 Kč Intenzifikace ČOV a dostavba 
kanalizace v Bechyni 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 6.800.000 Kč  
 
 
 
RO č. 22/2019, 23/2019, 24/2019, 26/2019 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 v.r.                            
vedoucí finančního odboru 
V Bechyni 19.09.2019 
  



 
 
Příloha č. 1 k rozpočtovému opatření č. 22/2019 

 Rozpočtová 
skladba 

Schválený rozpočet 
2019 
 v Kč 

Upravený rozpočet 
2019 
 v Kč 

1. Tvorba fondu    
1.1. Limity mzdových prostředků    
Uvolnění členové zastupitelstva 6112 5023  1.485.000  1.485.000 
Zaměstnanci místní správy 6171 5011 10.995.000 11.087.513 
Pečovatelky 4351 5011      750.000      750.000 
Městská policie 5311 5011      695.000      695.000 
Městské lesy 1032 5011      750.000      750.000 
Limity mzdových prostředků 
celkem 

 14.675.000 14.767.513 

    
1.2. Základní příděl ze mzdového 
fondu v % 

 2,5 % 2,5 % 

    
1.3. Základní příděl ze mzdového 
fondu v Kč 

 366.875 369.188 

    
2. Převod finančních prostředků 
sociálního fondu z roku 2018 
k použití v roce 2019 
(předpokládaný zůstatek účtu 
k 1.1.2019:  245.000 Kč 

 0 0 

    
3. Čerpání fondu    
3.1. Stravování, vstupenky, kultura, 
sport 

6171 5169 152.875 155.188 

3.2. příspěvek na rekreace, zájezdy, 
týbory, výročí 50 let, odchody do 
důchodu atp. 

6171 5499 214.000 214.000 

Čerpání fondu celkem  366.875 369.188 

    
Konsolidační položky – sociální 
fond 

   

Převod ze základního běžného účtu 
na účet sociálního fondu 

6330 5342 366.875 369.188 

Příjem finančních prostředků na účet 
sociálního fondu 

6330 4134 366.875 369.188 

    
 
 
 
 


