
Radou města Bechyně bylo dne 13.10.2020 schváleno rozpočtové opatření  
č. 20/2020 usnesení č. 180/22-20 R.  
 
Rozpočtové opatření č. 20/2020 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 39.501 Kč neinvestiční účelová dotace z MPSV 
na projekt Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji č. 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/000055 – partner Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 
pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 60.759,06 Kč investiční dotace 
z MŽP na akci Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni, projekt č. 
CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004757 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 7.184 Kč dotace na výkon 
sociální práce z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na 
obecních úřadech v souvislosti s COVID_19 
snížení výdajů na: 
par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 10.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 10.000 Kč herní 
sestava do Hvožďan 
par.4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím ve výši 39.501 Kč – Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 – 
účelová dotace na potravinovou pomoc dětem v hmotné nouzi, které navštěvují mateřskou školu, projekt 
č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/000055 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Budovy, haly  a stavby ve výši 
60.759,06 Kč – Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni, projekt č. 
CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004757 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců 
na služebních místech ve výši 5.369 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1.332 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění ve výši 483 Kč – mimořádné finanční ohodnocení sociálního pracovníka na obecním úřadu 
v souvislosti s COVID_19 včetně zákonných odvodů 
 
 
 
RO č. 20/2020 je zveřejněno na elektronické úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Dále je rozpočtové 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 14.10.2020 


