
Radou města Bechyně bylo dne 18. 05. 2021 schváleno rozpočtové opatření  
č. 8/2021 usnesení č. 119/15-21 R.  
 
 
Rozpočtové opatření č. 8/2021 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 120.420 Kč – dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti 
s výkonem povolání v období epidemie koronaviru 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 50.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje pro 
Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 2021“ 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 50.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje pro 
Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Divadlo v trávě“ 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 42.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje pro 
Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Cechovní korouhev ze sbírky Městského muzea 
v Bechyni“ 
snížení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 50.000 Kč  
navýšení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 50.000 Kč – rekonstrukce místní komunikace 
Fáberova ulice  
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 90.000 Kč, 
pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši  
22.320 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 8.100 Kč – odměny 
zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru a 
zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 50.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu 
„FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 2021“ 
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 50.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu 
„Divadlo v trávě“ 
par.3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím ve výši 42.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na 
zajištění projektu „Cechovní korouhev ze sbírky Městského muzea v Bechyni“ 
 

 
 
 
RO č. 8/2021 je zveřejněno na 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 19.05.2021 
 


