
Radou města Bechyně byla dne 17.05.2022 schválena rozpočtová opatření  
č. 11/2022 a č. 12/2022  usnesení č. 102/10-22/R  
 

 
 
Rozpočtové opatření č. 11/2022 – 
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 605.000 Kč – účelová dotace z Jihočeského kraje 
na poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba  
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 20.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje pro 
Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Cechovní korouhev ze sbírky Městského muzea 
v Bechyni, parcelní číslo St. 115/katastrální území 601543 Bechyně“ 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 10.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje pro 
Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Výměna světel v expozici“ 
navýšení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 452.500 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 112.000 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 40.500 Kč – platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění – pečovatelská služba 
par.3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím ve výši 20.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na 
zajištění projektu „Cechovní korouhev ze sbírky Městského muzea v Bechyni, parcelní číslo St. 
115/katastrální území 601543 Bechyně“ 
par.3315 Činnosti muzeí a galerií, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši 10.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Výměna světel 
v expozici“ 
 
Rozpočtové opatření č. 12/2022 – 
navýšení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 134.488 Kč – účelová dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce 
navýšení výdajů na: 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 100.515 Kč, 
pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 
24.927 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 9.046 Kč – platy a zákonné 
odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – výkon sociální práce 

 
 

 
 
 
RO č. 11/2022 a č. 12/2022 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 18.05.2022 

http://www.mestobechyne.cz/

