
Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 05.02.2020 schválena rozpočtová opatření  
č. 1/2020 usnesení č. 1/01-20 Z, č. 2/2020 usnesení č. 2/01-20 Z.  
 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2020 –  
navýšení příjmů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary 
ve výši 37.300 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5175 Pohoštění ve výši 5.000 
Kč, pol.5194 Věcné dary ve výši 15.000 Kč pohoštění a věcné dary na kulturní akce 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši 63.450 Kč investiční dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na nákup čisticího stroje  
par.3113 Základní školy, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 130.000 Kč výstavba a rekonstrukce 
stávajících sportovišť bechyňských základních škol 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.5166 Konzultační, poradenské a právní služby ve výši 70.000 
Kč poradenství pro tepelné hospodářství  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 246.150 Kč  
 
změna závazného ukazatele: 
investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2020: 
USNESENÍ č. 50/06-19 Z ze dne 18.12.2019 
takto: investiční transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ  00366919, pro rok 2020 činí: 
pol.6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 63.450 Kč   
 
Rozpočtové opatření č. 2/2020 –  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 40.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5511 Požární ochrana – profesionální část, pol. 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu ve 
výši 40.000 Kč dotace Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na vybavení a výcvik 
jednotky požární ochrany HZS Jihočeského kraje územního odboru Tábor 
 
 
RO č. 1/2020 – č. 2/2020 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 07.02.2020 
 

 


