
Radou města Bechyně byla dne 31.05.2022 schválena rozpočtová opatření  
č. 13/2022, č. 14/2022 a č. 15/2022  usnesení č. 114/11-22/R  
 

 
Rozpočtové opatření č. 13/2022 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 60.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje pro 
Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Bechyňské jaro 2022 XXIX – divadelní 
přehlídka“ 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 40.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje pro 
Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Festival dechových hudeb 2022“ 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 40.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje pro 
Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Divadlo v trávě 2022“ 
pol.4222 Investiční přijaté transfery od krajů ve výši 37.282 Kč – dotace z Jihočeského kraje pro Kulturní 
středisko města Bechyně na zajištění projektu „Edukační informační panel“ 
navýšení výdajů na: 
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 60.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu 
„Bechyňské jaro 2022 XXIX – divadelní přehlídka“ 
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 40.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu 
„Festival dechových hudeb 2022“ 
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 40.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu 
„Divadlo v trávě 2022“ 
par.2143 Cestovní ruch, pol.6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
37.282 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Edukační informační 
panel“ 
 
Rozpočtové opatření č. 14/2022 –  
zvýšení financování na: 
pol.8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 45.000.000 Kč  
snížení financování na: 
pol.8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje ve výši 45.000.000 Kč – zřízení 
krátkodobého termínovaného vkladu  

 
Rozpočtové opatření č. 15/2022 –  
zvýšení financování na: 
pol.8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy ve výši 45.000.000 Kč – ukončení 
krátkodobého termínovaného vkladu 
snížení financování na: 
pol.8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 45.000.000 Kč  

 
 
 
RO č. 13/2022, č. 14/2022 a č. 15/2022 jsou zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
Dále jsou rozpočtová opatření na stránkách města Bechyně: www.mestobechyne.cz (sekce Městský 
úřad a samospráva – Rozpočet města). 
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 03.06.2022 

http://www.mestobechyne.cz/

