
Radou města Bechyně bylo dne 14.06.2022 schváleno rozpočtové opatření  
č. 20/2022 usnesení č. 130/12-22/R  
 

 
 
Rozpočtové opatření č. 20/2022 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 68.710 Kč – účelová dotace 
z Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 30.000 Kč – účelová dotace 
z Ministerstva kultury pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Bechyňské Perlení XXVIII 
(Divadlo je komunikace 2022)  
pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 12.800 Kč – účelová dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Územní plán Bechyně 
par.2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
6.177 Kč – pojistné plnění z povinného ručení 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5139 Nákup materiálu j. n. ve výši 38.460 Kč, 
pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 30.250 Kč – obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 
40 let věku 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 30.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Bechyňské 
Perlení XXVIII (Divadlo je komunikace 2022) 
par.3635 Územní plánování, pol.6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
12.800 Kč – projekt Územní plán Bechyně  
par.2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 6.177 Kč – oprava 
dopravního značení  
 
 
RO č. 20/2022 je zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Dále je rozpočtové 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 15.06.2022 

http://www.mestobechyne.cz/

