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Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65  Bechyně 
IČO: 00252069 

  
předkládá 

 

Závěrečný účet Města Bechyně za rok 2007  
 

Hospodaření  Města Bechyně za období 01.01.2007 – 31.12.2007 
 

Rekapitulace 
 
                                                  Rozpočet              Rozpočet              Skutečnost 
                                                 schválený              po změnách 
Příjmy: 
 
Třída 1 - Daňové příjmy            46.716.000,-      50.959.400,-     50.987.936,71 
Třída 2 – Nedaňové příjmy        27.435.000,-     31.964.723,-      32.080.946,46 
Třída 3 - Kapitálové příjmy         6.777.000,-     18.365.500,-       18.366.164,90 
Třída 4 – Přijaté dotace               9.743.200,-      30.550.215,-      30.550.280,- 
Příjmy celkem                          90.671.200,-     131.839.838,-      131.985.328,07 
 
 
Výdaje : 
 
Třída 5 – Běžné výdaje              73.485.900,-   75.196.308,-       71.355.602,16      
Třída 6 – Kapitálové výdaje      19.562.000,-    45.239.900,-      44.533.584,16 
Výdaje celkem                           93.047.900,-   120.436.208,-     115.889.186,32 
 
 
Třída 8 Financování 
  
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 
                                              12.324.700,-      - 1.455.630,-   - 6.148.141,75 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 
                                            - 9.948.000,-      - 9.948.000,-      - 9.948.000,- 
Financování celkem              2.376.700,-     - 11.403.630,-    - 16.096.141,75 
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Město Bechyně 
Okres Tábor 
Kraj Jihočeský 
 

Přehled o výsledku finančního vypořádání obce za rok 2007 se státním rozpočtem  a rozpočtem 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 

 
 
 
 
Název finanční operace 

 
Kč 

 
Celkový výsledek hospodaření 
(zůstatek účtu 933 k 1.1.2008) 

 
 

- 2.836.151,40 
 
a) přebytek 

 

 
b) schodek 

 
- 2.836.151,40 

 
Účetní stav účelových fondů k 31.12.2007 (stav účtu 917) 
(sociální fond, povodňový fond) 

 
 

203.627,13 
 

Vratky a odvody do státního rozpočtu - celkem 
 
               175.687,- 

 
- dotace na sociální dávky UZ 13306 

 
146.267,-  

 
-  LSPP – částečná úhrada nákladů  UZ 00732 

 
29.420,- 

  
Ostatní závazky (půjčky) 

 

 
a) vůči státnímu rozpočtu 

 
                            - 

 
b) vůči SFŽP – Kanalizace a ČOV Bechyně, okres Tábor 

 
11.400.000,- 
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Město Bechyně 
 

Doplňující údaje pro výpočet výsledku hospodaření Města Bechyně 
vztahující se k 31.12.2007 na ZBÚ 

 
  Kč 

1 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 
   ř. 4440 výkazu Fin RO 2-12 M 

 
(+,-) 

 
16.096.141,75 

2 Změna stavu  
   a) FRR (ř.6030 výkazu Fin RO 2-12M) 

 
(+,-) 

 
-       26.918,- 

3 Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ 
   (součet řádků 1 + 2) 

 
(+,-) 

 
16.069.223,75 

 
4 Přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek 24 

 
(-) 

 
- 2.678.998,50 

5 Poskytnuté půjčky ze ZBÚ 
a) neinvestiční (seskupení položek 56) 
b) investiční (seksupení položek 64) 

 
(+) 
(+) 

 
 
                 - 

6 Ostatní příjmy přijaté na ZBÚ, které neovlivňují výši 
   výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 
   tzv. cizí peníze na ZBÚ) obraty účtu 379, 325 MD-D 

 
 
(+.-) 

 
 
     965.006,50 

7 Ostatní výdaje uskutečněné ze ZBÚ , které neovlivňují  
   výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp.933 
   (tzv. omylné platby) obraty účtu 378, 316 MD-D 

 
 
(+,-) 

 
 
 
-      25.951,- 

8 Případné nepeněžní účetní operace ovlivňují výsledek  
   hospodaření vykázaný na účtech 217, 218, resp.933 
   (např. účetní opravy předpisů pohledávek k ZBÚ) 

 
 
(+,-) 

 
 
        42.150,- 

9 Výsledek hospodaření k 1.1.2007 z hlavní účetní knihy 
a) přebytek 
b) schodek 

 

 
(+) 
(-) 

 
 
- 17.207.582,15 

10 Ostatní (specifické případy, které mají vztah k výsledku  
      hospodaření za rok 2007) 

 
(+,-) 

 
                   - 

11 Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2007 
     součet řádků 3 až 10 
     (současně se rovná účtu 933 k 1.1.2008) 

 
 
(+,-) 

 
 
- 2.836.151,40 
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1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v  

hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.  
  Ukazatel rozpočtu  2006 2007 Rozdíl.skuteč. % plnění 

v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2007-2006 2007/2006 
Nekonsolidované příjmy 107185 289456 131840 323686 34230 112

Příjmy po konsolidaci 107185 110232 131840 131985 21753 120
Nekonsolidované výdaje 109731 281143 120436 307589 26446 109

Výdaje po konsolidaci 109731 101919 120436 115889 13970 114
Financování – třída 8 -2546 8313 11404 16096 7783 194

Saldo-HV před konsolidací 2546 -8313 -11404 -16096 -7783 194
Saldo-HV po konsolidaci 2546 -8313 -11404 -16096 -7783 194

 
 V roce 2007 došlo k nárůstu ve srovnání s rokem 2006 v příjmové i výdajové oblasti, u příjmů činí 
zvýšení 21.753 tis. Kč a u výdajů 13.970 tis. Kč. K nárůstu došlo u daňových příjmů o 3.422 tis. Kč, u 
nedaňových příjmů o 5.402 tis. Kč, u kapitálových příjmů je vyšší příjem o 5.349 tis. Kč u přijatých 
transferů činí nárůst 7.580 tis. Kč. 
  Ve výdajové oblasti došlo k nárůstu u kapitálových výdajů, ve srovnání s rokem 2006 činí nárůst 
15.352 tis. Kč. U běžných výdajů je čerpání ve srovnání s rokem 2006 o 1.382 tis. Kč nižší.  Běžné 
výdaje jsou nižší především díky sociálním dávkám, oproti roku 2006 bylo vyplaceno v roce 2007 o 
4.357 tis. Kč méně. U ostatní běžných výdajů došlo k mírnému nárůstu odpovídající zhruba výši inflace. 
 
 
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. 
 Počet změn rozpočtu 84 a provedených rozpočtových opatření 84 
 Objem RO v Kč v příjmech  41.168.638,- a objem RO v Kč ve výdajích 27.388.308,-, ve tř. 8 
financování 13.780.330,- Kč.  
 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 41.168.638,- Kč a výdajích 
27.388.308,-ve tř. 8 financování 13.780.330,- Kč.  
 
 
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci  
 Dosažený přebytek   16.096.141,75 Kč 
 Na přebytku se podílely především vyšší příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí a dále splacení 
půjčky od obyvatelstva ve výši 2.679.tis. Kč. 
 Z přebytku hrazeno splácení půjčky Státnímu fondu životního prostředí ČR a úvěru  Komerční bance 
a.s., obě instituce zapůjčily finanční prostředky na akci Kanalizace a čistírna odpadních vod Bechyně, 
okres Tábor. Město Bechyně zaplatilo za úvěr a půjčku v roce 2007 částku ve výši 9.948.000,- Kč. K 
31.12.2009 by měly být závazky k oběma institucím uhrazeny.  
 
 Zůstatek na všech účtech celkem Kč  24.890.216,77 Kč 
                                    z toho  na ZBÚ      23.801.589,64 Kč 

 na jiných účtech:  depozitní účet    885.000,- 
 na fondech :         sociální fond      203.627,13 
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4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání 
jejich výše s předchozími roky a  jejich podíl na celkových výsledcích.  
Použití fondu sociálních potřeb:     173.526,- Kč 
Použití povodňového fondu:                      0,- Kč 

 Použití  úvěrů objem                              0,- Kč   na co  ------- 
   půjček objem                            0,- Kč   na co  ------- 
   návratných výpomocí objem    0,- Kč   na co ------- 
 Zůstatek celkového úvěrového zatížení Města Bechyně k 31. 12. 2007  :     19.894.000,- Kč 
      Státní fond životního prostředí ČR Praha , stav půjčky                                  11.400.000,- Kč 
      Komerční banka a.s., stav úvěru                                                                       8.494.000,- Kč, 
      Půjčku i úvěr město Bechyně přijalo v letech 2000 – 2002  na akci Kanalizace a ČOV Bechyně, okres  
      Tábor, půjčka je splácena ve čtvrtletních splátkách (čtvrtletní splátka činí 1.425.000,- Kč) a splácení  
      bude ukončeno  v roce 2009, úvěr je  splácen v měsíčních splátkách (měsíční splátka činí 354.000,-  
      Kč) a splacen bude v roce 2009. Půjčka i úvěr byla splácena ve stejné výši jako v roce 2006, k žádné  
      změně ve srovnání s rokem 2006 nedošlo. 
 
 
 
5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a  rozhodujících položek v meziročním porovnání. 

Vlastní příjmy po  2006 2007 Rozdíl.skuteč. % plnění 
konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2007-2006 2007/2006 

daňové 45148 47566 50959 50988 3422 107
vlastní nedaňové 26554 26679 31965 32081 5402 120
vlastní kapitálové 12557 13017 18366 18366 5349 141

celkem vlastní příjmy 84259 87262 101290 101435 14173 116

 
Celkově došlo k navýšení příjmové stránky rozpočtu, k nárůstu došlo ve všech třídách - viz tabulka. 
U daňových příjmů nedošlo k nárůstu u daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, zde je nižší 
výběr o 827.tis. Kč ve srovnání s rokem 2006 a u daně z nemovitosti, kde je nižší výběr o 107 tis. Kč. U 
ostatních daňových příjmů je vývoj ve srovnání s rokem 2006 příznivý: 
daň z příjmu FO ze závislé činnosti - navýšení o 1.123 tis. Kč,  
daň z příjmu FO z kapitálových výnosů – navýšení o 70 tis. Kč,  
daň z příjmu právnických osob - navýšení o 1.023 tis. Kč, 
daň z příjmu PO za obce – navýšení o 1.014 tis. Kč, 
DPH -  navýšení o 735 tis. Kč,  
Správní poplatky vzrostly o 193 tis. Kč, u místních poplatků došlo k mírnému  nárůstu.  
Nedaňové příjmy jsou vyšší než v roce 2006 o 5.402 tis. Kč. Výraznější nárůst je u příjmů  na paragrafech 
podpora ostatních produkčních činností, cestovní ruch, sportovní zařízení majetku obce, bytové 
hospodářství, nebytové hospodářství  a sběr a svoz komunálních odpadů.  
Kapitálové příjmy jsou vyšší než v roce 2006 o 5.349 tis. Kč. Nárůst je u prodejů bytových jednotek – na 
par. 3612 bytové hospodářství o 1.911 tis. Kč, dále - dar od Nadace ČEZ ve výši 700.000,- Kč na 
oranžové hřiště, dar ve výši 200.000,- Kč na vybudování kavárny a infocentra v prostorách Galerie U 
Hrocha,  prodeje domu čp. 7 na par. 3613 nebytové hospodářství ve výši 4.725.000,- Kč, na par.3639 
komunální služby a územní rozvoj – prodeje pozemků o 2.845 tis. Kč, prodej ostatního hmotného 
dlouhodobého majetku nárůst o 368.tis. Kč. Na druhé straně ke snížení došlo u par.3633 výstavba a 
údržba inženýrských sítí o 5.400 tis. Kč ( v roce 2006 byly prodány plynové rozvody). 
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6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. 

Ukazatel rozpočtu po  2006 2007 Rozdíl.skuteč. % plnění 
 konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2007-2006 2007/2006 

vlastní  příjmy celkem 84259 87262 101290 101435 14173 116
neinvestič. dotace celkem 12391 12435 8686 8686       -  3749 70
investiční dotace celkem 10535 10535 21864 21864 11329 208

ostatní, jiné příjmy celkem - - - - - -
celkem příjmy po konsolid. 107185 110232 131840 131985 21753 120

 
U přijatých neinvestičních transferů došlo k poklesu ve srovnání s předchozím rokem o 3.749 tis. Kč. 
Jedná se především o nižší transfer na sociální dávky, neboť došlo k výraznému poklesu okruhu příjemců 
sociálních dávek,  oproti roku 2006 bylo vyplaceno v roce 2007 o 4.357 tis. Kč méně. Ve výši 649.000,- 
Kč byla přijata z Ministerstva pro místní rozvoj dotace na obnovu majetku poškozeného povodní v roce 
2006. Podrobný rozpis transferů je uveden v bodě 7.  
U investičních transferů došlo k nárůstu ve srovnání s předešlým rokem a to především díky dotaci z  
Ministerstva financí ve výši 21.493.000,- Kč na výstavbu tělocvičny Základní školy Bechyně, Libušina 
164. 
 Podrobný rozpis transferů je uveden v bodě 7 a 8. 
 
 

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů. 
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2007 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

98662 MF – výstavba tělocvičny ZŠ 21.493.000,- 21.493.000,- 0,- 
13306 MPSV – dávky pro těžce zdravotně postižené 

občany a dávky pomoci v hmotné nouzi  
2.680.000,- 

- 1.019,- 
 

2.532.714,- 
 

146.267,- 
 Neinvestiční dotace dle SDV k SR 3.270.604,- 3.270.604,- 0,- 

34070 MK – Divadlo je komunikace 70.000,- 70.000,- 0,- 
34053 MK – veřejné informační služby knihoven 74.000,- 74.000,- 0,- 
13101 ÚP – aktivní politika zaměstnanosti 4.500,- 4.500,- 0,- 
14671 MV- Bechyně-varovací systém-obecní 

bezdrátový rozhlas 
150.000,- 150.000,- 0,- 

17466 MMR – oprava místních komunikací v Zářečí 
po povodni 2006 

649.000,- 649.000,- 0,- 

98116 Neinvestiční dotace – Czech POINT 50.000,- 50.000,- 0,- 
X Celkem ze státního rozpočtu 28.440.085,- 28.293.818,- 146.267,-

 
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2007 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

00312 Grant Zvýšené náklady obnovy památkově 
chráněných staveb – dům, náměstí TGM č.12, 
Bechyně – fasáda  

 
 

150.000,- 

 
 

150.000,- 

 
 

0,- 
00316 Grant Obnova drobné sakrální architektury 

v krajině – Boží muka sv. Anny 
 

20.000,- 
 

20.000,- 
 

0,- 
00322 Podpora živé kultury  80.000,- 80.000,- 0,- 
00344 Grantový program na výdaje jednotek SDH 

obcí 
 

10.017,- 
 

10.017,- 
 

0,- 
00706  Na činnost JSDH obcí JčK - Bechyně   90.000,- 90.000,- 0,- 
00706 Na činnost JSDH obcí JčK - Bechyně 8.000,- 8.000,- 0,- 

 



                                      8 

 
00748 

 
Příspěvek – tématická skupina kultura - 
Divadlo v trávě 

 
10.000,- 

 
10.000,- 

 
0,- 

00750 Příspěvek Postupové přehlídky - Bechyňské 
JARO – Jihočeská přehlídka dětských 
divadelních, loutkářských a recitačních 
kolektivů 

 
 
 

15.000,- 

 
 
 

15.000,- 

 
 
 

0,- 
00732 LSPP Bechyně – částečná úhrada nákladů 1.000.000,- 970.580,- 29.420,- 
00754 Příspěvky na hospodaření v lesích – 

SM/23/ZK 
 

129.417,- 
 

129.417,- 
 

0,- 
00314 Grant Movité kulturní dědictví – Barokní saně 

– záchrana a zrestaurování 
 

23.000,- 
 

23.000,- 
0,- 

00302 Grant ÚPD 171.200,- 171.200,- 0,- 
00344 Podpora jednotek SDH obcí – materiální 

vybavení 
 

50.000,- 
 

50.000,- 
 

0,- 
 Dotace na činnost JSDH Bechyně 21.150,- 21.150,- 0,- 

X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 1.777.784,- 1.748.364,- 29.420,- 
 
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2007 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

     
     

X Celkem ze SF - - - 
8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních 

fondů a z rozpočtu kraje. 
 
Dotace na Výstavbu tělocvičny Základní školy  Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Ministerstva financí dotaci  na Výstavbu tělocvičny Základní školy Bechyně, 
Libušina 164 ve výši 21.493.000,- Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma SPILKA a ŘÍHA s.r.o., 
Soběslav, IČ 45021309. Celkové vynaložené náklady v roce 2007 činily   22.711.065,- Kč. V účetnictví 
sledováno s UZ 98662. 
 
Dotace na sociální dávky 
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo transfer na dávky pro těžce zdravotně postižené občany a 
dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 2.680.000,- Kč, v roce 2007 bylo vráceno 1.019,- Kč,  vyčerpáno 
2.532.714,- Kč, Do státního rozpočtu prostřednictvím účtu Jihočeského kraje  vrácena dne 4.2.2008 
částka 146.267,- Kč. V účetnictví sledováno s UZ 13306. 
 
Neinvestiční dotace dle souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu 
V rámci souhrnného dotačního vztahu byla poskytnuta dotace ve výši 3.270.604,- Kč, vyčerpáno 
3.270.604,- Kč. Jedná se o účelové dotace nepodléhající finančnímu vypořádání za rok 2007, konkrétně 
příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 900.900,- Kč a výkon státní správy 2.369.704,- Kč. V účetnictví sledováno 
bez UZ. 
 
Dotace na projekt Divadlo je komunikace 
Město Bechyně obdrželo transfer od Ministerstva kultury na projekt Divadlo je komunikace, finanční 
prostředky byly poskytnuty  ve výši 70.000,- Kč, jednalo se o transfer pro příspěvkovou organizaci 
Kulturní středisko města Bechyně ve výši 70.000,- Kč, finanční prostředky byly Kulturnímu středisku 
města Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 34070. 
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Dotace na projekt Veřejné informační služby knihoven 
Město Bechyně obdrželo transfer od Ministerstva kultury na projekt Veřejné informační služby knihoven, 
finanční prostředky byly poskytnuty  ve výši 74.000,- Kč, jednalo se o transfer pro příspěvkovou 
organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši 74.000,- Kč, finanční prostředky byly Kulturnímu 
středisku města Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 34053. 
 
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 
 Městu Bechyně byl poskytnut transfer na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 4.500,- Kč z Úřadu 
práce. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 13101. 
 
Bechyně-varovací systém-obecní bezdrátový rozhlas  
Transfer poskytlo Ministerstvo vnitra. V účetnictví sledováno s UZ 14671. 
Dodávku rozhlasu prováděla firma BARTEK ROZHLASY s.r.o., Valašské Meziříčí, IČO 27781275, 
celkové náklady na akci činily 617.194,- Kč,  dotace byla poskytnuta ve výši 150.000,- Kč. Do majetku 
města zařazeno v listopadu 2007 ve výši 617.194,- Kč. 
 
Oprava místních komunikací v Zářečí po povodni 2006 
Transfer ve výši 649.000,- Kč poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj. V účetnictví sledováno s UZ 
17466. 
Opravu místních komunikací v Zářečí po povodni 2006 prováděla stavební firma  Josef Prček – Bekera, 
Zliv, IČO 65987641. Celkové náklady na akci byly provedeny ve výši 649.100,- Kč. 
 
Transfer – Czech POINT 
Na systém Czech POINT bylo poskytnuto 50.000,- Kč. V účetnictví evidováno s UZ 98116. 
Byla zakoupena výpočetní technika v úhrnné  výši 50.000,- Kč od firmy W Partner s.r.o., Bechyně, IČO 
26071151. 
 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky, které podléhají vypořádání se státním 
rozpočtem pro jednotku SDH Bechyně  ve výši 90.000,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné 
výši. V účetnictví sledováno s UZ 00706. 
 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky, které podléhají vypořádání se státním 
rozpočtem pro jednotku SDH Bechyně  ve výši 8.000,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné 
výši. V účetnictví sledováno s UZ 00706. 

 
Grant Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb – dům, náměstí TGM č.12, Bechyně 
– fasáda I. etapa 
Jihočeský kraj poskytl městu grant: Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb – na dům na 
náměstí T. G. Masaryka č.12, Bechyně na obnovu fasády I. patra – restaurování sgrafitové výzdoby I. 
patra fasády domu čp.12. Celkové náklady na obnovu fasády domu č.p. 12 činily 531.233,50 Kč. Z toho 
restaurování sgrafitové výzdoby 296.100,- Kč (Mgr. Josef Novotný, Praha 6, IČ 14940248), stavební 
práce na obnově fasády 235.133,50 Kč (Stanislav Návrat, Bechyně, IČO 10323074). Grant byl poskytnut 
ve výši 150.000,- Kč, v účetnictví s UZ 00312. 
 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro jednotku SDH Bechyně  ve výši 
21.150,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši, nepodléhají vyúčtování se státním 
rozpočtem. 
 
 



                                      10 

Dotace na LSPP Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje příspěvek na úhradu nákladů spojených s činností LSPP 
mimo nákladů na dopravu v rámci LSPP na 1. a 2. pololetí roku 2007 v úhrnné výši 1.000.000,- Kč.  Z 
příspěvku Jihočeského kraje bylo použito 970.580,- Kč, finanční prostředky byly zaslány příspěvkové 
organizaci Zdravotní středisko Bechyně na úhradu nákladů spojených s činností lékařské služby první 
pomoci v roce 2007, z vlastních zdrojů Města Bechyně bylo hrazeno 375.192,- Kč. V účetnictví 
sledováno s UZ 00732. Jihočeskému kraji byly vráceny finanční prostředky ve výši 29.420,- Kč dne 
4.2.2008. 
 

 
Příspěvek na projekt – tématická skupina kultura - Divadlo v trávě  
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 10.000,- Kč na projekt Divadlo v trávě, finanční prostředky byly 
Kulturnímu středisku města Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 
00748. 
 
Příspěvek na projekt Bechyňské JARO – Jihočeská přehlídka dětských kolektivů  
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 15.000,- Kč na projekt Postupové přehlídky - Bechyňské JARO – 
Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů,  finanční prostředky byly 
Kulturnímu středisku města Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 
00750. 
 
Grant Hudební léto v Bechyni  
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 80.000,- Kč na Hudební léto v Bechyni, finanční prostředky byly 
Kulturnímu středisku města Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 
00322. 
 
Grant Obnova drobné sakrální architektury v krajině – Boží muka sv. Anny  
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky na grantový program Obnova drobné 
sakrální architektury v krajině  - Boží muka sv. Anny ve výši 20.000,- Kč, celkové náklady na akci činily 
36.330,- Kč, vlastní zdroje 16.330,- Kč. Restaurování Božích muk sv. Anny prováděl Vladimír Krninský, 
Jindřichův Hradec, IČO 65950038. V účetnictví sledováno s UZ 00316. 
 
Grant -  výdaje jednotek SDH obcí – údržba požární techniky a nákup materiálového vybavení – 
jednotka SDH Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky na grantový program  – údržba 
požární techniky a nákup materiálového vybavení – jednotka SDH Bechyně. Na akci byly v roce 2007 
vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 14.310,- Kč. Z toho celková výše dotace činí 10.017,- Kč, 
vlastní zdroje činily 4.293 Kč. Byly zakoupeny od firmy AUTOHAS Bechyně spol. s.r.o., Bechyně, IČO 
46682287. V účetnictví sledováno s UZ 00344. 
 
Grant – podpora jednotek SDH obcí – Nákup vyprošťovacího zařízení  jednotka SDH Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky na grantový program podpora 
jednotek SDH obcí – Nákup vyprošťovacího zařízení - jednotka SDH Bechyně. Na akci byly v roce 2007 
vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 89.202,50 Kč. Z toho celková výše dotace činí 50.000,- 
Kč, vlastní zdroje činily 39.202,50 Kč.  Vyprošťovací zařízení bylo zakoupeno od firmy Autoklub 
Bohemia Assistance, a.s., Praha 4, IČO 61859559. V účetnictví sledováno s UZ 00344.  
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Grant Movité kulturní dědictví – barokní saně 
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky na grantový program  Movité kulturní 
dědictví – Barokní saně – záchrana a zrestaurování ve výši 23.000,- Kč, finanční prostředky byly určeny 
pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně na záchranu a zrestaurování barokních 
saní umístěných v Městském muzeu v Bechyni, finanční prostředky byly Kulturnímu středisku města 
Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 00314. 
 
Grant na pořízení územního plánu Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky na pořízení územního plánu Bechyně  
ve výši 171.200,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány s UZ 0091 již v roce 2006. Celkové finanční 
náklady činily 571.200,- Kč, zpracování územního plánu prováděla UA PROJEKCE, České Budějovice, 
IČO 15772608. 
 
Příspěvky na hospodaření v lesích – SM/23/ZK  
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 129.417,- Kč na  hospodaření 
v lesích – SM/23/ZK, finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Městské lesy 
Bechyně, finanční prostředky byly Městským lesů zaslány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 
00754. 
 
 
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.  

Ukazatel rozpočtu po 2006 2007 Rozdíl.skuteč. % plnění 
konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2007-2006 2007/2006 

běžné výdaje celkem 76197 72738 75196 71356 -1382 98
kapitálové výdaje celkem 33535 29181 45240 44533 15352 153

 
U výdajů došlo ve srovnání s rokem 2006 k nárůstu u kapitálových výdajů a na druhé straně k poklesu u 
běžných výdajů. U běžných výdajů došlo k poklesu o 1.382 tis. Kč, u kapitálových výdajů došlo k nárůstu 
o 15.352 tis. Kč. 
Běžné výdaje jsou nižší především díky sociálním dávkám, oproti roku 2006 bylo vyplaceno v roce 2007 
o 4.357 tis. Kč méně.  

 
Běžné výdaje –  rozpočet 73.485.900,- po  změnách rozpočtu upraven na 75.196.308,- Kč, 

skutečnost  71.355.602,16 Kč tj. 97,10 %  schváleného rozpočtu na počátku roku a 94,89 % 
upraveného rozpočtu. Bližší rozpis běžných výdajů je uveden níže. 
 
1032 Podpora ostatních produkčních činností: 149.417,- Kč : dotace příspěvkové organizaci Městské 
lesy Bechyně 20.000,- z rozpočtu města Bechyně, 129.417,- finanční příspěvek z Jihočeského kraje na 
hospodaření v lesích  
1037 Celospolečenské funkce lesů: 3.000,- Kč finanční příspěvek pro Honební Společenstvo Radětice-
Hvožďany se sídlem v Raděticích na Hubertskou slavnost 
2141 Vnitřní obchod: 14.280,- Kč : inzerce v Deníku jižní Čechy – propagace Bechyně 
2143 Cestovní ruch: 110.695,- Kč prezentace města, inzerce, reklama, publikace 
2212  Silnice : 1.498.796,24 Kč : údržba, úklid, čištění, posyp komunikací, posypový materiál, dopravní 
značení, materiál na opravu komunikací, opravy komunikací, oprava místních komunikací v Zářečí 
poškozených povodní v roce 2006   649.100,- Kč, oprava komunikace Lišky 166.195,99 Kč 
2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky :  1.040.718,45 Kč : údržba, úklid, posyp a 
čištění chodníků, materiál, služby, dopravné, dokončení chodníku u DPS 19.999,50 Kč, opravy chodníků 
v Zářečí 49.843,50 Kč, opravy chodníky na náměstí 31.097,70 Kč, oprava chodníku sídl. 5. května před 
MUDr. Řezníčkovou 45.324,- Kč, oprava chodníku Novodvorská ul. 18.789,50 Kč a další opravy  
chodníků po městě  60.934,- Kč 



                                      12 

2321  Odvádění a čištění odpadních vod: 1.157.750,92 Kč : čištění a údržba a opravy kanalizačních 
vpustí,   služby peněžních ústavů KB – poplatky k úvěrovému účtu na akci Kanalizace a ČOV 9.674,- Kč, 
úroky – Komerční bance 536.087,92 Kč, SFŽP ČR Praha 410.876,-  Kč, nájemné – výstavba 
kanalizačního sběrače, odkanalizování Táborské ulice 39.912,60 Kč, inženýrská činnost při rekonstrukci 
kanalizace Fáberova ulice 27.608,- Kč, obnovení stok pro odvedení dešťových vod Písecká – Čechova 
34.129,20 Kč, věcné břemeno 7.815,- Kč  
3111  Předškolní zařízení : 1.300.000,- Kč : Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859:  
1.300.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu Města Bechyně 
3113  Základní školy:  4.916.800,- Kč : 
Základní škola Bechyně, Libušina 164:  2.200.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace 
z rozpočtu Města Bechyně 
Základní škola Bechyně, Školní 293 :     2.716.800,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace 
z rozpočtu Města Bechyně 
3122  Střední odborné školy:  7.000,- Kč : příspěvek SPŠK Bechyně na točířskou soutěž a na vydání 
propagačních materiálů 
3312  Hudební činnost: 12.000,- Kč: Dudácká muzika Duha - J. Benedik Vráž finanční příspěvek 
5.000,- Kč, Hron, Vymětal – finanční příspěvek Hybaj na plac 7.000,- Kč 
3313  Filmová tvorba, distribuce, kina:   113.512,-  Kč Kino Bechyně – oprava kinotechnického 
zařízení v kině 1.276,- Kč, převíjecí stůl 12.236,- Kč, dotace na provoz kina v Bechyni pro p. 
Tomečkovou  finanční příspěvek na plyn, vodné, stočné, elektrickou energii ve výši 100.000,- Kč 
3319  Ostatní záležitosti kultury j.n. : 92.058,80 Kč  kronika, přeprava lavic, podium u vánočního 
stromu, dotace z Jihočeského kraje  na projekt Hudební léto v Bechyni pro KSMB ve výši 80.000,- Kč 
3322  Zachování a obnova kulturních památek: 135.481,- Kč : finanční příspěvek na opravu nemovité 
kulturní památky –  manželé Pickovi č.p. 69 Na Táborce: 40.000,- Kč, hasicí přístroje do muzea 14.851,- 
Kč, fotopráce městské kulturní památky 14.800,- Kč, rest. božích muk Sv Anny v Bechyni 36.330,- Kč, 
zhotovení kovaného zábradlí  a mříže k studni 24.800,- Kč, úprava bezpečností mříže muzeum 4.700,- Kč  
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického 
povědomí : 613.837,- Kč : materiál na opravu kapličky, dotace na renovace saní v muzeu z Jihočeského 
kraje 23.000,- Kč, sgrafita na domě č.p. 12 náměstí TGM 296.100,- Kč, oprava domu čp.12 náměstí TGM 
235.133,50 Kč, oprava kapličky v Čechově ulici 44.826,50 Kč, opravy pomníku,  odměna za užití 
duševního vlastnictví Sakrální památky v okolí Bechyně p. Plachtová 10.000,- Kč 
3341  Rozhlas a televize : 30.044,- Kč : opravy a údržba městského rozhlasu 
3349  Záležitosti sdělovacích prostředků : 140.772,50 Kč :  materiál,  tisk Městského zpravodaje, 
kopírování a fotopráce pro Městský zpravodaj 
3392  Zájmová činnost v kultuře:  3.457.000,- Kč : dotace na provoz Kulturního střediska města 
Bechyně  včetně Městské knihovny a Městského muzea z rozpočtu Města Bechyně ve výši 3.288.000,- 
Kč, dotace  od Jihočeského kraje na projekt Bechyňské jaro – Jihočeská přehlídka dětských divadelních, 
loutkových a recitačních kolektivů 15.000,- Kč, na projekt Divadlo v trávě 10.000,- Kč, dotace 
z Ministerstva kultury na projekt Divadlo je komunikace 70.000,- Kč, dotace z Ministerstva kultury na 
realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 ve výši 74.000,- Kč 
3399  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 152.640,50 Kč činnost sboru pro 
občanské záležitosti – přání, alba, květiny, dárkové balíčky, vítání nových občánků, životní jubilea, zlaté 
svatby, rozloučení s žáky 9. tříd  základních škol,  věcné ceny do tomboly, náklady na ples města,  
předvánoční setkání seniorů 
3412  Sportovní zařízení v majetku obce : 914.488,- Kč : sekačka 13.584,-Kč, lavice do šatny fotbalistů 
5.500,-Kč, řetěz. houpačka, šplhací sestava 6, sestava Flora 12   67.259,-Kč, ochranné sítě 39.669,-Kč, 
materiál na hřiště do Senožat 25.600,-Kč, ostatní drobný materiál na stadion, vodné, elektrická energie, 
pohonné hmoty,  mandátní odměna za správu stadionu 242.000,- Kč, za správu bazénu 47.600,- Kč, úklid 
bazénu po vichřici 2.552,60Kč, zaměření stavby – tenisová hala  5.831,-Kč, zabudování laviček na 
stadionu, odvoz větví ze stadionu,  údržba zeleně, vyvážení odpadu ze stadionu , přibližování dřeva, 
kácení topolů, likvidace břízy, projektová dokumentace hřiště Senožaty 3.000,- Kč, výkop drenáže 
Senožaty,  instalace rekl. tabule a laviček na stadionu 24.634,70Kč, lepení schodové hrany bazén 16.968,-
Kč, úprava terénu koupaliště 19.365,20Kč, výměna bojleru na stadionu  4.004,-Kč, oprava střechy po 
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vichřici stadion 15.846,20Kč, zámečnické práce  6.546,-Kč, zasklívání dveří bazén, opravy sprch. ventilu 
bazén 7.905,50Kč, výměna čerpadla stadion - fotbal. hřiště  3.808,-Kč, kolektory na bazéně 23.391,-Kč, 
výměna čerpadla  stadion 4.622,-Kč, oprava plotu, sekaček, práce s plošinou natírání tribuny, opravy - 
posezónní prohlídky 
3419  Ostatní tělovýchovná činnost:  84.221,40 Kč : dotace občanským sdružením na sportovní aktivity 
a soutěže 62.999,- Kč, nájemné hřiště Hvožďany 2.150,- Kč, údržba hřiště Hvožďany 10.115,- Kč, 
elektrická energie hřiště Hvožďany 997,40 Kč, ceny pro sportovní soutěže 960,- Kč, finanční příspěvek 
na 7. ročník raft. závodů 5.000,- Kč, finanční příspěvek 2.000,- Kč na fotbal. soutěž  Liga Města Bechyně 
3421  Využití volného času dětí a mládeže: 38.640,70 Kč : materiál na dětské hřiště, údržba dětských 
hřišť, opravy houpaček, úprava terénu na hřišti, práce s traktorem na dětském hřišti, likvidace pískovišť 
3511  Všeobecná ambulantní péče:  1.382.767,- Kč : dotace na činnost lékařské služby první pomoci 
v Bechyni pro příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko Bechyně 1.345.772,- Kč, havarijní  pojištění 
sanity 36.995,- Kč  
3612  Bytové hospodářství : 21.545.755,76 Kč :  
materiál, opravy a údržba bytového fondu , revize, služby, mandátní odměna za správu bytového fondu, 
soudní náklady řízení, vratky nájemného, školení, finanční příspěvek na zřízení odběrného místa, 
poštovné   : celkem 6.801.040,80 Kč 
neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - společenství 
vlastníků bytových jednotek – platby do fondu oprav : 1.216.282,- Kč, odvody do fondu oprav 43.833,- 
Kč 
úhrady služeb, vyúčtování služeb – za služby včetně vyúčtování bylo uhrazeno 13.220.462,73 Kč tzn. 
vodné, stočné, teplo, teplá voda, materiál, opravy, ostatní služby např. STA, výtahy, komíny, elektrická 
energie, služby telekomunikací,  vratky přeplatků za služby 
daně a poplatky z převodu nemovitosti – bytových jednotek, soudní výlohy 23.477,- Kč, mandátní 
odměna za prodeje bytových jednotek 138.775,- Kč, služby v neobsazených bytech 26.491,23 Kč,  
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrada soudního řízení 25.375,- Kč, kolky 37.690,-Kč, 
oprava v neobsazeném bytě – výměna topení 12.329,- Kč 
3613  Nebytové hospodářství : 469.323,21 Kč : materiál, vodné, elektrická energie v nebytových 
prostorách, poplatek Komerční bance, a.s. 4.725,- Kč a zprostředkovatelský poplatek 168.682,- Kč a daň 
z převodu nemovitosti 141.7850,- Kč za prodej ideální ½ domu čp.8 Bílý zvon v Bechyni, likvidace 
stromů za čp.8  25.294,- Kč, revize, zasklívání a správa nebytových prostor, opravy a údržba nebytových 
objektů, vratky přeplatků - vyúčtování za služby 
3631  Veřejné osvětlení : 1.154.683,50 Kč: nákup materiálu na veřejné osvětlení např. žárovky, 
rozvaděče, výbojky, vánoční dekorace na veřejné osvětlení, elektrická energie   558.577,60 Kč,  opravy a 
udržování  394.217,- Kč, montáž a demontáž vánočního osvětlení, převoz poškozeného sloupu veřejného 
osvětlení, projekt na veřejné osvětlení 
3632  Pohřebnictví : 173.940,70 Kč : materiál, studená voda,  správa pohřebiště, údržba a odvoz odpadu 
ze hřbitova, bourání záchodků na hřbitově, oprava zdi na starém hřbitově  
3634  Lokální zásobování teplem: 90.991,44 Kč: analýza tepelného hospodářství, studie na využití 
biomasy, konzultace, cestovné 
3639  Komunální služby a územní rozvoj :  1.687.862,40 Kč : materiál, domovní čísla, elektrická 
energie, vodné,  analýza hospodaření společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o., geodetické a 
zeměměřičské práce, oddělení pozemků, správa, údržba a provoz veřejných záchodků 166.264,- Kč, 
instalace vývěsky, zasklívání čekáren, opravy autobusových zastávek, znalecké posudky, statické 
posouzení sesuvu zeminy, pronájem WC, označení vývěsek, odvoz nástěnek, odvoz suti, kopírování, 
převoz lavic, jeřábnické práce - vyzvednutí lávky, oprava lávky přes Smutnou 30.697,- Kč, vyzvednutí 
lávky k opravě - Smutná Poušť 15.601,- Kč, členské příspěvky sdružením, kde je město členem, daně 
z převodu nemovitostí, silniční daň, kolky, náklady řízení 1.000,- Kč, pokuta Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 100.000,- Kč, částečná úhrada ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 
2006 ve výši 803.000,- Kč, za rok 2006 činil výsledek hospodaření  Bytenes Bechyně spol. s r.o. ztráta 
2.064 tisíc Kč, za rok 2007 činil výsledek hospodaření  Bytenes Bechyně spol. s r.o. ztráta 1.451 tisíc Kč 
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3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů : 90.355,09 Kč : odvoz, uložení, likvidace nebezpečného 
odpadu např. – elektrické spotřebiče, zářivky, pneumatiky atp. 
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů:  4.015.341,66 Kč : odpadkové koše a vložky do odpadkových 
košů, oprava kontejneru, uložení odpadu, svoz odpadu, vyvážení odpadkových košů, dovoz a rozvoz 
odpadkových košů, úklid okolo kontejnerů, likvidace vánočních stromků, výběrové řízení na odpadové 
hospodářství 
3727  Prevence vzniku odpadů: 725.160,42 Kč: svoz separovaného odpadu a jeho likvidace, úklid 
okolo kontejnerů, položení dlažby pod kontejnery, převoz kontejnerů, 4 ks kontejnery na tříděný odpad 
3729  Ostatní nakládání s odpady : 137.286,90 Kč : visací zámek, výstražné cedule 1.988,- Kč, úklid 
černých skládek 33.809,10 Kč, ekologický pracovník  35.700,- Kč, rekultivace kompostárny a převoz 
hmoty 11.139,30 Kč, nakládka  a odvoz odpadu , úprava terénu – kompostárna, kompostování, užívání 
komunikace ke kompostárně, provoz sběrného dvora 10.495,80 Kč, vybudování závory a výstražné tabule 
skládka Senožaty 13.938,30 Kč 
3741  Ochrana druhů a stanovišť : 27.904,- Kč : příspěvek na Ochranu fauny ČR 1.000,- Kč, krmení 
pro nalezené psy, vodítko pro psa, psí známky, odchyt psa, zdravotní řez památného stromu 21.500,- Kč 
3745  Péče o vzhled obcí a  veřejnou zeleň : 2.022.601,10 Kč : ostatní osobní výdaje – sekání trávy 
v Senožatech a Hvožďanech, postřik na hubení plevele, květiny, materiál na opravu laviček, opravy 
laviček, květináčů, kašny, údržba veřejné zeleně, sekání trávy, zastřihování stromů a keřů, kácení stromů, 
likvidace suchých stromů, prořezávky, odvoz listí,  údržba klášterní zahrady, zajištění provozu kašen, 
úklid náměstí po trhovcích, natírání květináčů, osázení nádob, výsadba stromů atp. 
4171  Příspěvek na živobytí: 1.013.410,- Kč účelově vyplácené sociální dávky 
4172  Doplatek na bydlení: 146.952,- Kč účelově vyplácené sociální dávky 
4173  Mimořádná okamžitá pomoc: 648.528,- Kč účelově vyplácené sociální dávky 
4179  Ostatní dávky sociální pomoci: 414.774,- Kč účelově vyplácené sociální dávky 
4181  Příspěvek při péči o osobu blízkou: 43.560,- Kč  účelově vyplácené sociální dávky 
4182  Příspěvek na zvláštní pomůcky: 265.490,- Kč  účelově vyplácené sociální dávky 
4351  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení:  840.488,67 Kč : plat 
pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, 
ochranné pomůcky, léky, pohonné hmoty, poplatky za karty CCS, chladnička, materiál, čistící prostředky, 
telekomunikační poplatky, havarijní pojištění auta, pojištění pečovatelek, určení kritických bodů DPS, 
rozbor vody, měření emisí, STK, opravy auta, kola, pračky, teplo, vodné, elektrická energie a služby  
v Domě s pečovatelskou službou v Bechyni, cestovné, kolky  
4379  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:  16.000,- Kč :  finanční příspěvky pro Svaz 
tělesně postižených v Bechyni 3.000,- Kč, Svaz diabetiků ČR, ÚO Bechyně 5.000,- Kč, Poradenské 
centrum při  Svazu neslyšících a nedoslýchavých Tábor 2.000,- Kč,  Český svaz - PTP Tábor 2.000,- Kč,  
Farní charita – centrum Auritus 2.000,- Kč, Sdružení pro osobní asistenci Tábor 1.000,- Kč, Centrum pro 
zdravotně postižené Tábor 1.000,- Kč 
5311  Bezpečnost a veřejný pořádek: 8.716,- Kč : inzerce na výběrové řízení - městská policie, 
vyšetření uchazeče   
5512  Požární ochrana – dobrovolná část :   719.498,77 Kč 
 z toho:  JSDH Bechyně      655.504,97 Kč 
              SDH Hvožďany      35.337,90 Kč 
              SDH Senožaty        28.655,90 Kč 
(jedná se o výdaje na refundace, ostatní osobní výdaje, potraviny, materiál na opravy hasičské techniky, 
hadice, drobný materiál, akumulátory, počítač, svítilny, lana, záchranné pásy, sady šroubováků,vrtáků a 
pilníků, sada klíčů, nůžky na plech, vrtačka , hasák, vratidlo, sada Gola, pneumatiky, džberová stříkačka, 
ochranné pomůcky, uniformy, opravy a údržba, STK, emise, revize, PHM, školení, služby, elektrická 
energie, teplo, vodné, platby poplatků, služby telekomunikací a radiokomunikací, programové vybavení, 
pohoštění, poháry pro hasičkou soutěž, finanční příspěvek na činnost oddílu mladých hasičů 7.000,- Kč 
6112  Zastupitelstva obcí: 1.521.879,30 Kč : ostatní osobní výdaje, odměny členů zastupitelstev obcí, 
povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, cestovné, pohoštění, školení, konference, 
parkovné 



                                      15 

6171  Činnost místní správy: 12.094.608,23 Kč 
Platy zaměstnanců v pracovní poměru      6.671.118,- 
Ostatní osobní výdaje                                   153.942,- 
Povinné pojistné na soc. zabez. a přísp. na st. pol. zam. 1.753.347,- 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   606.924,- 
Povinné pojistné na úrazové pojištění   29.748,- 
Léky a zdravotnický materiál                     541,- 
Knihy, učební pomůcky a tisk              32.349,80 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210.769,30 
Nákup materiálu j.n.                           331.146,55 
Studená voda                                        32.256,50 
Plyn                                                    158.911,- 
Elektrická energie                              121.062,60 
Pohonné hmoty  a maziva                   45.703,10 
Služby pošt                                        185.023,50 
Služby telekomunikací a radiokomunikací 302.630,67 
Služby peněžních ústavů                      84.542,50 
Služby školení a vzdělávání                 58.020,50 
Nákup ostatních služeb j.n.                 511.184,28 
Opravy a udržování                             515.333,39 
Programové vybavení                         122.839,08 
Cestovné                                                32.346,- 
Pohoštění                                                 4.515,46 
Ostatní nákupy j.n.         8.810,- 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady  1.655,- 
Odvody za neplnění povinn. zaměstnavatele  zaměstnávat zdravotně postižené  14.236,- 
Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím     500,- 
Platby daní a poplatků                                                    900,- 
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu             104.253,- 
 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210.769,30 Kč: byly zakoupeny počítače, monitory, laserové 
tiskárny, server, tiskárna Epson LQ 590, křeslo, fax Canon, espreso, telefony, notebook, skener, čtečka 
Lynx Expres 
V nákupu ostatních služeb 511.184,28 Kč jsou nejvyšší finanční prostředky hrazeny za údržby programu, 
upgrade, služby PC 277.742,03 Kč,  příspěvek na stravné 90.604,- Kč, sociální fond (stravné, kultura, 
sport) 69.273,- Kč, renovace toneru 11.519,20 Kč, revize plynových kotlů a has. přístrojů 7.121,- Kč,  
ostraha radnice 7.925,40 Kč, čištění okapů 13.045,40 Kč, výroba úchytek na truhlíky 10.935,- Kč, praní 
prádla 5.346,- Kč, parkovné, CCS, poplatek televize, rozhlas, vazba sbírek zákonů, knih, mytí auta, 
kopírování, emise, STK, výroba lišt, připojení klimatizace, vstupní prohlídka. 
U položky opravy a udržování 515.333,39 Kč se jedná o opravu fasády obřadní síně 367.525,- Kč, opravu 
střechy obřadní síně 14.322,80 Kč a další drobné opravy budovy úřadu, garáže, svodů, počítačů, tiskáren, 
kopírovacího stroje, žaluzií, ústředny, automobilů, kanalizace, přetěsnění radiátoru. 
6320  Pojištění funkčně nespecifikované: 141.821,-  Kč : pojištění majetku města – živelní, krádeže, 
odpovědnost 
6399  Ostatní finanční operace  : 7.395,- Kč : ostatní neinvestiční výdaje – nevyčerpané finanční 
prostředky na platy za prosinec 2007 
6402  Finanční vypořádání minulých let: 204.614,50 Kč : jedná se o vratku účelových dotačních 
prostředků, na které byla v roce 2006 poskytnuta účelová dotace a tyto prostředky nebyly vyčerpány: 
UZ 98072 sociální dávky 160.491,- Kč 
UZ 98071 volby  do PS ČR 2.-3.6.2006   44.123,50 Kč 
Ostatní činnost j.n.: 3.760.740,- Kč: finanční příspěvek sdružení právnických  osob Bechyňsko 
116.540,- Kč, daň z příjmu právnických osob za Město Bechyně za rok 2006 ve výši 3.643.200,- Kč, B. 
Novotný  doplatek  ke škodní události 1.000,- Kč 
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 Kapitálové výdaje – rozpočet 19.562.000,- Kč po rozpočtových změnách upraven na 
45.239.900,- Kč skutečnost  44.533.584,16 Kč tj. 227,65 %  schváleného rozpočtu na počátku roku a 
98,44 % upraveného rozpočtu. Bližší rozpis kapitálových výdajů je uveden v tabulce. 
 
Analýza kapitálových výdajů 
 
položka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet  skutečnost rozdíl  

61 Investiční nákupy a související výdaje 39.380.900,- 38.878.984,16 501.915,84 
62 Nákupy akcií a majetkových podílů - - - 
63 Investiční transfery 161.000,- 161.000,- - 
69 Ostatní kapitálové výdaje 5.698.000,- 5.493.600,- 204.400,- 
X Kapitálové výdaje celkem 45.239.900,- 44.533.584,16 706.315,84 

 
 
Paragraf 
celkem 
čerpáno v Kč 
 

 
Provádějící firma a název investiční akce 

 
Kč 

Návrat Stanislav  – komunikace Senožaty 717.162,- 
 DAICH – panelová komunikace mezi garážemi na 
sídlišti Na Libuši 

 
153.906,69 

Skanska DS a.s. – rekonstrukce komunikace Fáberova 
ulice – doplatek  

710.842,04 

 
DAICH – komunikace 5. květen 

 
226.870,73 

Swietelsky - Komunikace Hvožďany 123.625,90 

 
 
 

2212 silnice 
1.932.407,36 

 
 

 
  

2219  
ost.  záležitosti 

pozemních 
komunikací 

58.310,- 

Maroušek - vypracování projektu  rozšíření parkovišť 
sídl. Písecká 

 
58.310,- 

   
 
DAICH – rekonstrukce  sídliště  5. května 

 
10.093.960,70 

 

2321 
odvádění a 
čištění odpad. 

vod a 
nakládání 

s kaly 
 

10.368.382,20 

 
Návrat Stanislav - rekonstrukce kanalizace Klášterní 
ulice 

 
274.421,50 

 
Spilka a Říha - výstavba tělocvičny při ZŠ Libušina 
164 

 
22.711.065,- 

 
       3113  
základní školy 
22.827.065,-  Jídelna při ZŠ Školní – nákup kotle  116.000,- 

   
3111 

Předškolní 
zařízení 
292.280,- 

 
Návrat Stanislav – rekonstrukce vody v MŠ Jahůdka 

 
292.280,- 
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3322 
Zachování a 

obnova 
kulturních 
památek 

115.939,50 

 
Dokončení rekonstrukce muzea  

 
115.939,50 

   
 
Kulturní dům Bechyně – kavárna a infocentrum 

 
200.000,- 

3392  
Zájmová 
činnost 

v kultuře 
245.000,- 

Kulturní dům Bechyně – investiční transfer na 
zabezpečovací systém do muzea 

45.000,- 

   
3341 

Rozhlas a 
televize 

617.194,- 

 
Bartek rozhlasy – bezdrátový rozhlas po Bechyni 

 
617.194,- 

   
 
S. Návrat -  kolektory na bazéně 

 
110.617,- 

 
S. Návrat - oplocení stadion 

 
48.042,50 

 
3412 

Sportovní 
zařízení 

v majetku 
obce 

 
203.659,50 

 
Z. Trešl - mobilní přístřešek na doskočiště 

 
45.000,- 

   
 
Vybudování dětského Oranžového hřiště na sídl. 
Obránců míru  - hlavní dodavatel L. Straka 

 
840.165,70 

3421 
Využití 

volného času 
dětí a mládeže 

890.573,70 
L. Straka - dodávka sestavy Flora 4  - Hvožďany 50.408,- 

   
3612 

bytové 
hospodářství 

67.348,- 

 
Rekonstrukce bytových domů , plynofikace v bytových 
domech  

 
67.348,- 

   
Elexpres-Elektroservis s.r.o. – veřejné osvětlení 
Klášterní ulice 

76.408,50 

Elexpres-Elektroservis s.r.o.  -  veřejné osvětlení 
Táborská 

88.866,- 

3631  
 

veřejné 
osvětlení 

 
850.230,50 

Elexpres-Elektroservis s.r.o.  -  veřejné osvětlení sídl. 5. 
května 

684.956,- 

3632 
Pohřebnictví 

289.274,- 
 

 
Rozšíření hřbitova – zaměření, projekt.práce, hydr. 
průzkum  

 
289.274,- 
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3635  

územní  plán. 
71.400,- 

 

 
ÚA Projekt – zpracování územního plánu Bechyně  
4. etapa 

 
71.400,- 

   

 
nákup pozemků 
 

 
32.706,- 

3639 
komunální 

služby a 
územní rozvoj 

 
5.526.306,- 

 
TAPROS Tábor, a.s. - zainvestování pozemků 

 
5.493.600,- 

   
5512 

požární 
ochrana – 

dobrovolná 
část 

 
89.202,40 

 
 
Autoklub Bohemia Asistanc - vyprošťovací zařízení 

 
 

89.202,40 

   
6171 

Činnost 
místní správy 

 
89.012,- 

 

 
 
Telecom 21 CB s.r.o. - telefonní ústředna Siemens 
Hipath 3350 
 

 
 

89.012,- 

   

 
Celkem 
 

  
44.533.584,16 

 
10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních 

katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do 
roku následujícího.  

 Objem poskytnutých dotací          0,- Kč 
 Použito na následující účely         0,- Kč 
 Nevyčerpaný objem                      0,-  Kč       
 

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. 
Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či 
hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře 
k řešení ztrátovosti. 

 
Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta 
Školství 3 481.264,67   
Kultura 1 30.397,53   

Zdravotnic. 1 0,-   
Ostatní 1 229.654,30   
Celkem 6 741.316,50 Kč   
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Město Bechyně má zřízeno šest příspěvkových organizací: 
Kulturní středisko města Bechyně,  
Zdravotní středisko Bechyně,  
Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859,   
Základní škola Bechyně, Libušina 164, 
Základní škola Bechyně, Školní 293, 
Městské lesy Bechyně.  
 
Mateřská škola Jahůdka skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření   192.214,91 Kč 
 
Základní škola Libušina skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření   252.308,05 Kč 
 
Základní škola Školní skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření         36.741,71 Kč 
 
Kulturní středisko města Bechyně skončilo se zlepšen. výsledkem hospodaření 30.397,53 Kč,  
 
Městské lesy Bechyně skončily se zlepšeným výsledkem hospodaření 229.654,30 Kč    
 
Zdravotní středisko Bechyně skončilo s výsledkem hospodaření 0,- Kč 
 
Výsledek hospodaření – zisk shora uvedených příspěvkových organizací byl převeden do jejich 
rezervního fondu. 
Zdravotní středisko  Bechyně – které zajišťuje Lékařskou službu první pomoci vyšlo s nulovým 
výsledkem hospodaření, především díky dotaci z Jihočeského  kraje a dorovnání dotace z vlastních zdrojů 
města Bechyně. 
 
O finančním vypořádání příspěvkových organizací rozhodla Rada Města Bechyně. 
 
 

12. Rozbor hospodaření organizací zřizovaných obcí . 
Město Bechyně má zřízená jednu společnost s ručením omezeným Bytenes Bechyně spol. s r.o., 
společnost za rok 2007  vykázala výsledek hospodaření: ztráta – 1.451.202,40 Kč. 
 
 

13. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.  
V hospodaření Města Bechyně v roce 2007 nedošlo k výraznějším odchylkám. 
Ukazatel dluhové služby je přiložen ve dvou variantách, prvá varianta - příjmy celkem (po konsolidaci), 
druhá varianta dle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č.346/2004 – daňové a nedaňové 
příjmy (po konsolidaci) a přijaté dotace – finanční vztah. 
Město Bechyně přijalo úvěr a půjčku na investiční akci  Kanalizace a čistírna odpadních vod Bechyně. 
Půjčku i úvěr město Bechyně přijalo v letech 2000 – 2002. Půjčka je splácena ve čtvrtletních splátkách a 
splácení bude ukončeno  v roce 2009, úvěr je  splácen v měsíčních splátkách a splacen bude v roce 2009. 
Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31. 12. 2007:                                   19.894.000,- Kč 
z toho:  Státní fond životního prostředí ČR Praha , stav půjčky k 31.12.2007         11.400.000,- Kč 
            Komerční banka a.s., stav úvěru   k 31.12.2007                                             8.494.000,- Kč. 
K prodlení se splácením nedochází a úvěr a půjčka je hrazena řádně a ve smluvních termínech. 

 
        Mgr. Jaroslav Matějka 
                  starosta 
 
Zpracovala: ing.Bosáková          


