
Radou města Bechyně bylo dne 27.07.2021 schváleno rozpočtové opatření  
č. 18/2021 usnesení č. 180/21-21 R.  
 
 
 
Rozpočtové opatření č. 18/2021 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
856.289,11 Kč – poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním 
bonusu pro rok 2021 do rozpočtu obcí 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 38.000 Kč – dotace 
z Ministerstva kultury pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Zabezpečení pobočky Městského 
muzea v Bechyni mechanickými zábranami (mříže), elektronickým systémem detekce pohybu (PZTS) 
a elektrickou požární signalizací (EPS) – nový depozitář v budově obřadní síně, nám. T. G. M. v Bechyni 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 588.219 Kč – neinvestiční 
účelová dotace z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
realizaci projektu s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019491 pro Základní školu Františka Křižíka 
Bechyně 
par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.2229 Ostatní přijaté vratky transferů ve výši 12.995,85 
Kč – příjem vratky dotace na projekt Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji od 
příjemce dotace – Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 – projekt č. 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000055 
navýšení výdajů na: 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 38.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Zabezpečení 
pobočky Městského muzea v Bechyni mechanickými zábranami (mříže), elektronickým systémem 
detekce pohybu (PZTS) a elektrickou požární signalizací (EPS) – nový depozitář v budově obřadní síně, 
nám. T. G. M. v Bechyni  
par.3113 Základní školy, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
588.219 Kč – neinvestiční účelová dotace z MŠMT pro Základní školu Františka Křižíka Bechyně na 
realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s reg. č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019491 
par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů ve výši 12.995,85 Kč – vratka dotace z projektu č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000055 – 
partner projektu Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních 
finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ve výši 856.289,11 Kč  
 
 
RO č. 18/2021 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 29.07.2021 
 


