
Radou města Bechyně byla dne 28.06.2022 schválena rozpočtová opatření  
č. 21/2022 – 23/2022 usnesení č. 141/13-22/R  
 

 
Rozpočtové opatření č. 21/2022 –  
snížení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 25.278,18 Kč – vratka dotace Jihočeskému kraji  
na projekt Kulturního střediska města Bechyně – Bechyňské jaro 2022 XXIX – divadelní přehlídka  
navýšení příjmů na: 
pol.4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 170.202 Kč – účelová dotace ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu na projekt Venkovní zázemí pro kulturní a spolkovou činnost 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 50.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje na 
projekt „SDH Bechyně – nákup zásahových oděvů TIGER PLUS ELITE EU“   
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 12.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje na 
projekt „SDH Bechyně – výcvik členů SDH na ohnivém trenažéru Fire Dragon“    
navýšení výdajů na: 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.6122 Stroje, přístroje a zařízení ve výši 170.202 Kč – 
projekt Venkovní zázemí pro kulturní a spolkovou činnost 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 Ochranné pomůcky ve výši 50.000 Kč – 
ochranné pomůcky – projekt „SDH Bechyně – nákup zásahových oděvů TIGER PLUS ELITE EU“, 
pol.5167 Služby školení a vzdělávání ve výši 12.000 Kč – školení JSDH Bechyně – projekt „SDH 
Bechyně – výcvik členů SDH na ohnivém trenažéru Fire Dragon“    
snížení výdajů na: 
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 25.278,18 Kč – vratka dotace Jihočeskému kraji na projekt Kulturního střediska 
města Bechyně – Bechyňské jaro 2022 XXIX – divadelní přehlídka 
 
Rozpočtové opatření č. 22/2022 –  
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 50.000.000 Kč  
snížení financování na: 
pol.8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje ve výši 50.000.000 Kč – zřízení 
krátkodobého termínovaného vkladu  
 
Rozpočtové opatření č. 23/2022 –  
zvýšení financování na: 
pol.8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy ve výši 50.000.000 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 50.000.000 Kč  
 
 
 
RO č. 21/2022 – 23/2022 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 30.06.2022 

http://www.mestobechyne.cz/

