
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 24.06.2020 schválena rozpočtová opatření  
č. 8/2020 – č. 11/2020 usnesení č. 15/03-20 Z.  
 
Rozpočtové opatření č. 8/2020 –  
navýšení příjmů na: 
pol.1341 Poplatek ze psů ve výši 19.000 Kč 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary 
ve výši 5.000 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 167.263 Kč 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary ve výši 250.000 Kč dar od  
společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o., IČ 63907291 finanční dar  
snížení výdajů na: 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 2.000 Kč  
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 56.737 Kč 
projektová dokumentace parkoviště sídl. Písecká  
navýšení výdajů na: 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 2.000 Kč 
dar pro spolek Podpůrná jednota Svépomoc v Bechyni 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 220.000 Kč výběrové 
řízení na tepelné hospodářství 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 90.000 Kč 
geometrické plány a ostatní služby  
par.6171 Činnost místní správy, pol.5168 Zpracování dat a služby související s informačními a 
komunikačními technologiemi ve výši 40.000 Kč, pol.5172 Programové vybavení ve výši 58.000 Kč, 
pol.6111 Programové vybavení ve výši 90.000 Kč prodloužení technické podpory na servery, disková 
pole a firewally, licence základního software firewallů a serverů, licence pro zálohování 
 
Rozpočtové opatření č. 9/2020 –  
snížení příjmů na: 
pol.1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ve výši 1.400.000 Kč 
pol.1121 Daň z příjmů právnických osob ve výši 2.185.415 Kč 
pol.1211 Daň z přidané hodnoty ve výši 1.200.000 Kč 
- snížení daňových příjmů v souvislosti s koronavirovou krizí  
snížení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 300.000 Kč opravy komunikací 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč 
opravy chodníků a parkovišť, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 206.263 Kč projektová 
dokumentace parkoviště sídl. Písecká  
par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 54.152 Kč prvky 
na dětské hřiště   
par.3612 Bytové hospodářství, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 950.000 Kč demolice bytového 
domu v Senožatech  
par.3632 Pohřebnictví, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 150.000 Kč opravy na hřbitovech 
par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 950.000 Kč Dům pro seniory v Klášterní 
ulici 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 1.500.000 Kč 
rampa a mycí box, pol.6130 Pozemky ve výši 175.000 Kč výkup pozemků v Senožatech 
 
Rozpočtové opatření č. 10/2020 –  
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
217.800 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 37.800 
Kč daň z přidané hodnoty 
par.2141 Vnitřní obchod, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 100.000 Kč dotace Spolku 
tradičních keramických řemesel, IČ 06162240  na pořádání Keramických trhů v Bechyni 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 80.000 Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský festival 
dechových hudeb, Divadlo v Trávě a Bechyňské doteky  



změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2020: 
USNESENÍ č. 50/06-19 Z ze dne 18.12.2019 
takto: neinvestiční příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2020 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7.480.000 Kč   
(navýšeno RO č. 10/2020 o 80.000 Kč) 
 
Rozpočtové opatření č. 11/2020 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 3.000 Kč 
pol.1341 Poplatek z psů ve výši 11.003 Kč 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 9.097 Kč 
snížení výdajů na: 
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 36.900 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol.5321 Neinvestiční transfery obcím 
ve výši 50.000 Kč poskytnutí finančního daru partnerskému městu Heřmanův Městec v rámci veřejné 
sbírky s názvem „Veřejná sbírka na podporu občanů postižených povodní v Heřmanově Městci“  
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 10.000 Kč 
poskytnutí finančního daru  Sdružení lázeňských míst ČR na spolufinancování marketingové kampaně 
„Jedeme do lázní“ 
 
 
 
RO č. 8/2020 – č. 11/2020 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 26.06.2020 


