
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 04.05.2020 schválena rozpočtová opatření  
č. 5/2020 a č. 6/2020 usnesení č. 9/02-20 Z.  
 
Rozpočtové opatření č. 5/2020 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 805.000 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 598.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 148.200 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 53.800 Kč, pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci ve výši 5.000 
Kč - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náhrady mezd v době 
nemoci - 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 598.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 148.200 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 53.800 Kč, pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci ve výši 5.000 
Kč - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náhrady mezd v době 
nemoci - pečovatelská služba - označení bez účelového znaku 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 805.000 Kč  
 
Rozpočtové opatření č. 6/2020 –  
navýšení příjmů na: 
par.1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 27.334,80 Kč 
pol.1349 Zrušené místní poplatky ve výši 77.201 Kč 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 3.000 Kč 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2321 Přijaté 
neinvestiční dary ve výši 10.000 Kč finanční dar Panství Bechyně s.r.o. 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a 
drobného dlouhodobého majetku ve výši 600 Kč 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování 
služeb a výrobků ve výši 21.000 Kč, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary ve výši 6.000 Kč 
par.3513 Lékařská služba první pomoci, pol.2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací ve výši 
288.364,94 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 8.048,61 Kč 
par.3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí, pol.2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a 
krajů ve výši 5.000 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 425 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
878 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
17.145 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2322 Přijaté pojistné náhrady ve výši 59.452 Kč, pol.2324 Přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2.100 Kč 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4132 Převody z ostatních vlastních 
fondů ve výši 56 Kč, pol.4134 Převody z rozpočtových účtů ve výši 2.312,75 Kč (konsolidační položka 
– sociální fond) 
snížení výdajů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 
5.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5222 Neinvestiční transfery 
spolkům ve výši 15.000 dotace Spolku Zářečáci  
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 100.000 Kč opravy nebytových 
prostor 
par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 200.000 Kč opravy 
bechyňského stadionu a bazénu 



par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5194 Věcné dary 
ve výši 10.000 Kč balíčky pro obyvatele domu s pečovatelskou službou   
par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 5.000 Kč materiál na 
zlepšení životního prostředí a krajiny  
par.6171 Činnost místní správy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 59.452 Kč opravy vozidel a úřadu, 
pol.5499 Ostatní neinvestiční transfery ve výši 2.312,75 Kč – 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 2.312,75 Kč (konsolidační položka – sociální fond)  
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 139.840,60 Kč převod 
finančních prostředků do dalšího období 
- viz příloha č.1  k rozpočtovému opatření č. 6/2020 
 
Příloha č. 1 k rozpočtovému opatření č. 6/2020 

 Rozpočtová 
skladba 

Schválený rozpočet 
2020 
 v Kč 

Upravený rozpočet 
2020 
 v Kč 

1. Tvorba fondu    

1.1. Limity mzdových prostředků    

Uvolnění členové zastupitelstva 6112 5023 1.633.090 1.633.090 

Zaměstnanci místní správy 6171 5011 11.500.000 11.592.500 

Pečovatelky 4351 5011 720.000 720.000 

Městská policie 5311 5011 730.000 730.000 

Městské lesy 1032 5011 570.000 570.000 
Limity mzdových prostředků 
celkem 

 15.153.090 15.245.590 

    
1.2. Základní příděl ze mzdového 
fondu v % 

 2,5 % 2,5 % 

    
1.3. Základní příděl ze mzdového 
fondu v Kč 

 378.827 381.139,75 

    
2. Převod finančních prostředků 
sociálního fondu z roku 2019 
k použití v roce 2020 
(zůstatek účtu k 1.1.2020:  277.738 
Kč) 

 71.173 71.173 

    
3. Čerpání fondu    

3.1. Stravování, vstupenky, kultura, 
sport 

6171 5169 170.000 170.000 

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

6171 5499 280.000 282.312,75 

Čerpání fondu celkem  450.000 452.312,75 

    
Konsolidační položky – sociální 
fond 

   

Převod ze základního běžného účtu 
na účet sociálního fondu 

6330 5342 378.827 381.139,75 

Příjem finančních prostředků na účet 
sociálního fondu 

6330 4134 378.827 381.139,75 

    

RO č. 5/2020 a č. 6/2020 jsou zveřejněna na elektronické úřední desce i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
Dále jsou rozpočtová opatření 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 06.05.2020 


