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Rozpočet města Bechyně pro rok 2018  

 

 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši :      167.247.400,27 Kč 
Financování (pol.8115) ve výši               27.919.139,50 Kč 

Celkové zdroje ve výši                         195.166.539,77 Kč 

 

Běžné výdaje ve výši                             110.996.772 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši                      84.169.767,77 Kč 

Celkové výdaje ve výši                         195.166.539,77 Kč 

 

Příjmy 
 Rozpočet 2018 

Třída 1 Daňové příjmy 89.865.000 

Třída 2 Nedaňové příjmy 40.288.317 

Třída 3 Kapitálové příjmy 2.000.000 

Třída 4 Přijaté transfery 35.094.083,27 

Celkem 167.247.400,27 

 

Výdaje 

 Rozpočet 2018 

Třída 5 Běžné výdaje 110.996.772 

Třída 6 Kapitálové výdaje 84.169.767,77 

Celkem 195.166.539,77 

 

Financování 
 Rozpočet 2018 

8115 Změna stavu 

krátkodobých prost. na 

bankovních účtech 

27.919.139,50 

Třída 8 Financování celkem  27.919.139,50 
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 Rozpočet města Bechyně je finanční plán, kterým se řídí jeho hospodaření. Je sestavován na 

období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu, dále na základě údajů 

z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má město 

finanční vztah. 

Při sestavování rozpočtu se vycházelo ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu. 

 

Rozpočet na rok 2018 je schodkový s tím, že: 

celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 167.247.400,27 Kč,  

celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 195.166.539,77 Kč,                   

financování je rozpočtováno ve výši            27.919.139,50 Kč.  
  

 

Příjmy 2018 
 

Třída 1 – Daňové příjmy rozpočet 89.865.000 Kč.  

Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z předpokladu Ministerstva financí České republiky.  

Daňové příjmy jsou rozpočtovány na rok 2018 takto: 

daň z příjmů fyzických osob placená plátci                                           17.240.000 Kč 

daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                                        430.000 Kč        

daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou                                        1.330.000 Kč  

daň z příjmu právnických osob                                                              14.720.000 Kč 

daň z příjmu právnických osob za obce                                                   9.150.000 Kč 

daň z přidané hodnoty                                                                             34.470.000 Kč 

daň z nemovitých věcí                                                                              3.620.000 Kč 

 

(Daň z příjmu právnických osob za obce je rozpočtována ve výši 9.150.000 Kč, tato částka je i na 

výdajové straně rozpočtu, v souladu s platným zákonem o dani z příjmu, platí obec daň z příjmu 

právnických osob na svůj účet, viz paragraf 6399 ostatní finanční operace, položka 5365 platby daní a 

poplatků krajům, obcím a státním fondům).  

 

Místní a správní poplatky: 

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů                                                                                  3.085.000 Kč 

poplatek ze psů                                                                                              128.000 Kč 

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                                                   870.000 Kč 

poplatek za užívání veřejného prostranství                                                    330.000 Kč 

poplatek z ubytovací kapacity                                                                          26.000 Kč 

daň z hazardních her                                                                                    4.035.000 Kč 

správní poplatky                                                                                              431.000 Kč 

 

 

Správní poplatky celkem 431.000 Kč, z toho:  

správní poplatky – svatby                                        30.000 Kč 

správní poplatky – rybářské lístky                           10.000 Kč 

správní poplatky – výherní hrací přístroje               10.000 Kč 

správní poplatky – výpisy z katastru nemovitostí     2.000 Kč 

správní poplatky – výstavba a životní prostředí     350.000 Kč       

správní poplatky – evidence obyvatel, ověřování    27.000 Kč 

správní poplatky – výpisy z rejstříku trestů               2.000 Kč                                                                          
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Třída 2 – Nedaňové příjmy rozpočet  40.288.317 Kč.  

Příjmy za pronájem kotce za odchycené, nalezené psy jsou rozpočtovány ve výši 1.000 Kč, za odchyt 

psů ve výši 1.000 Kč.  

Příjmy za prodej dřeva jsou rozpočtovány ve výši 2.336.000 Kč. 

Příjmy z prodeje knih a brožur ve výši 1.000 Kč. 

Příjmy z parkovacích automatů na náměstí T. G. Masaryka a parkovací karty jsou rozpočtovány ve 

výši 240.000 Kč.  

 

Příjmy z pronájmu městského majetku jsou do rozpočtu zařazeny následovně: 

pronájem vodohospodářského majetku: 

vodárenská infrastruktura, veřejné vodovody, zdroje pitné vody  3.500.317 Kč,  

fond obnovy – tvorba fondu z nájemného vodárenského majetku ve spoluvlastnictví 880.000 Kč, 

pronájem vodárenského majetku ve spoluvlastnictví – DPH 184.800 Kč, 

kanalizační sítě a čistírny odpadních vod 2.202.200 Kč. 

Pronájem ostatních nebytových prostor je rozpočtován ve výši 1.350.000 Kč, 

nájem smuteční kaple 12.000 Kč, 

příjmy z pronájmu pozemků ve výši 313.000 Kč.  

Nájemné bytových prostor ve výši 15.800.000 Kč. 

 

Příjmy za úhradu neinvestičních nákladů v Mateřské škole Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 pro děti 

zaměstnanců LAUFEN CZ, s.r.o. ve výši 130.000 Kč. 

Příjmy za reklamy uveřejňované v Městském zpravodaji 110.000 Kč. 

Příjmy ze soutěžních cen na plese města 35.000 Kč. 

Příjmy za úhradu služeb a energií na stadionu, provoz bazénu 160.000 Kč. 

Příjmy za služby u bytového hospodářství 10.037.000 Kč. 

Příjem za služby u nebytových prostor 520.000 Kč. 

Příjmy za hrobová místa 300.000 Kč. 

Příjmy za sociální pohřby 25.000 Kč. 

Příjmy za služebnosti, věcná břemena 70.000 Kč.  

Příjmy za služby na komunálních službách – např. reklamu, veřejné záchodky 70.000 Kč. 

Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a svoz komunálního odpadu  1.055.000 Kč. 

Příjmy za tříděné odpady 650.000 Kč.  

Příjmy za poskytování sociální služby - pečovatelská služba 70.000 Kč. 

Pokuty vybírané bechyňskou městskou policií 46.000 Kč. 

Pokuty za přestupky uložené odborem vnitřních a sociálních věcí ve výši 30.000 Kč.  

Ostatní služby na činnosti místní správy 135.000 Kč např. kopírování, vyhledání v archivu, vedení 

účetnictví pro městem zřízené příspěvkové organizace (základní školy, mateřskou školu), vedení 

mzdové agendy pro Zdravotní středisko Bechyně. 

Příjmy z úroků 24.000 Kč.  

 

 

 

 

Třída 3 – Kapitálové příjmy rozpočet 2.000.000 Kč.  

Prodeje bytů na sídlišti Na Libuši rozpočet 2.000.000 Kč. 
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Třída 4 – Přijaté transfery  rozpočet 35.094.083,27 Kč.   
Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu je rozpočtován v celkové výši  3.793.900 Kč, jedná se o 

příspěvek na výkon státní správy a na výkon opatrovníka.  

Dotace z Úřadu práce České republiky v rámci veřejně prospěšných prací je rozpočtována ve výši 

30.000 Kč. 

Neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Systém odděleného sběru Bechyně – 

technické vybavení je rozpočtována ve výši 489.936 Kč. 

Investiční dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Systém odděleného sběru Bechyně – 

technické vybavení je rozpočtována ve výši 122.484 Kč. 

Investiční dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Sběrný dvůr Bechyně – technické 

vybavení je rozpočtována ve výši 1.120.365 Kč. 

Investiční dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v 

Bechyni je rozpočtována ve výši 22.216.595,77 Kč. 

Investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci Velkokapacitní cisterna pro SDH Bechyně je 

rozpočtována ve výši 7.320.802,50 Kč. 

 

Celkové příjmy města Bechyně pro rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši   

167.247.400,27 Kč Kč. 
 

 

 

Výdaje 2018 
 

Třída 5 - Běžné výdaje - rozpočet  110.996.772 Kč. 
 

1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární 

péče: 131.000 Kč. 

Deratizace, péče o nalezené psy. 

 

1032 Podpora ostatních produkčních činností: 2.428.000 Kč.   

Činnost bechyňských městských lesů. 

 

1036 Správa v lesním hospodářství: 24.000 Kč. 

Činnost odborného lesního hospodáře. 

 

2143 Cestovní ruch: 125.000 Kč. 

Propagace, reklama, inzerce, prezentace a materiál v cestovním ruchu.   

 

2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.:  10.000 Kč. 

Dotace Jihočeská hospodářská komora, OHK Tábor.  

 

2212 Silnice: 6.550.000 Kč. 

110.000 Kč materiál na posyp a opravu komunikací, 

100.000 Kč dovoz materiálu, projektová dokumentace k opravám, 

50.000 Kč projektová dokumentace na obnovu sídl. Na Libuši č.p.687 -  697, 

500.000 Kč opravy komunikací, 

5.640.000 Kč obnova sídl.Na  Libuši č.p.661 – 671, 
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15.000 Kč oprava cesty Soudka v Senožatech, 

35.000 Kč oprava cesty Hliník v Senožatech, 

70.000 Kč oprava cest ve Hvožďanech, 

30.000 Kč odvodnění komunikace na návsi ve Hvožďanech. 

 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: 1.217.835 Kč. 

110.000 Kč materiál na posyp, opravy chodníků a parkovišť, 

100.000 Kč dovoz materiálu, projektová dokumentace k opravám chodníků a parkovišť, 

1.000.000 Kč opravy chodníků a parkovišť, 

2.000 Kč Cyklostezka Lužnice členský příspěvek, 

5.835 Kč Nadace Jihočeské cyklostezky příspěvek. 

 

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě: 115.000 Kč. 

Opravy, údržba a služby – dopravní značení. 

 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly: 1.912.500 Kč. 

30.000 Kč služby, čištění kanalizace, projektová dokumentace k opravám, 

60.000 Kč projektová dokumentace ke kanalizaci obnova sídl.Na Libuši č.p.687 – 697, 

172.500 Kč Vodárenské sdružení Bechyňsko opravy, údržba čištění kanalizace, srážkové vody, 

1.650.000 Kč obnova sídl. Na Libuši č.p.661 – 671 kanalizace. 

 

2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině: 20.000 Kč. 

Český rybářský svaz, z.o. Bechyně – dotace. 

 

3111 Předškolní zařízení: 1.700.000 Kč. 

1.700.000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859.     

 

3113 Základní školy:  6.500.000 Kč.  
2.400.000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy Františka Křižíka Bechyně,          

3.100.000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy Bechyně, Školní 293, 

1.000.000 Kč Základní škola Františka Křižíka Bechyně, oprava fasády.                 

 

3122 Střední odborné školy: 10.000 Kč. 

Dotace Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni. 

 

3311 Divadelní činnost: 10.000 Kč. 

Dotace Bechyňskému divadelnímu spolku LUŽNICE. 

 

3312 Hudební činnost: 10.000 Kč. 

Finanční dary fyzických osobám, které mají založeny hudební skupiny na jejich činnost a hudební 

akce. 

 

3319 Ostatní záležitosti kultury: 25.500 Kč. 

12.000 Kč dohoda o provedení práce na vedení obecní kroniky, 

3.000 Kč materiál, 

10.000 Kč kulturní akce, pořádání nebo podpora kulturních slavností ve městě, dokumentační, 

informační, výstavní a veřejná činnost v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a 

zájmových aktivit. 

500 Kč cestovní náhrady. 
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3322 Zachování a obnova kulturních památek: 51.000 Kč. 

11.000 Kč MATANA a.s. dotace na restaurování kamenných náhrobků na židovském hřbitově, 

40.000 Kč František Janda, Bechyně restaurování boční fasády, repase vrat a oken č.p.37 Klášterní 

ulice. 

 

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 

povědomí: 15.000 Kč. 

5.000 Kč materiál na pamětní místa, kapličky, 

10.000 Kč opravy a údržby pamětních míst, kapliček, čestných hrobů. 

 

3341 Rozhlas a televize: 110.000 Kč. 

30.000 Kč materiál na rozhlas, 

10.000 Kč služby, revize, převoz materiálu, 

70.000 Kč běžná údržba a opravy místního rozhlasu.  

 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků: 215.000 Kč. 
10.000 Kč dohody o provedení práce v souvislosti s Městským zpravodajem, 

200.000 Kč Městský zpravodaj, materiál, 

5.000 Kč kopírování a služby spojené s články do Městského zpravodaje. 

 

3392 Zájmová činnost v kultuře: 6.750.000 Kč.    

6.250.000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního střediska města Bechyně, zahrnuje provoz 

kulturního domu, městské knihovny, městského muzea, informačního centra, bechyňského kina,  

nákup židlí,  

500.000 Kč oprava sociálního zařízení u restaurace v Kulturním domě. 

 

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 316.000 Kč. 

Činnost sboru pro občanské záležitosti, vítání občánků, rozloučení se žáky 9.tříd, ples města Bechyně, 

setkání rodáků v Senožatech. 

 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce: 1.593.000 Kč. 

Náklady spojené s provozem stadionu a bazénu. 

 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost: 415.354 Kč.  

5.000 Kč elektrická energie hřiště ve Hvožďanech, 

3.354 Kč nájemné za hřiště ve Hvožďanech, 

10.000 Kč údržba na sportovním hřišti ve Hvožďanech, 

35.000 Kč renovace hřiště ve Hvožďanech, 

2.000 Kč věcné dary k soutěžím, 

280.000 Kč dotace, dary spolkům na sportovní aktivity, činnost, soutěže, 

80.000 Kč dotace, dary fyzickým osobám na sportovní aktivity, činnost, soutěže. 

 

3421 Využití volného času dětí a mládeže: 201.000 Kč. 

30.000 Kč materiál na dětská hřiště, 

1.000 Kč pohonné hmoty, 

40.000 Kč služby, revize, výměna písku na pískovištích na dětských hřištích, 

80.000 Kč opravy a udržování dětských hřišt‘, 

15.000 Kč dotace, dary spolkům pořádajícím akce pro děti a mládež, 

35.000 Kč dary fyzickým osobám na aktivity a činnost s dětmi. 
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3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace:  20.000 Kč 

Dotace, dary spolkům na zájmovou činnost. 

 

3513 Lékařská služba první pomoci: 516.000 Kč. 

516.000 Kč neinvestiční příspěvek na činnost lékařské pohotovostní služby v Bechyni pro 

příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně. 

 

3612 Bytové hospodářství: 26.811.000 Kč.  
14.030.000 Kč opravy a údržba bytového fondu, z toho: 

50.000 Kč materiál, vchodové dveře do bytů, podlahové krytiny, atp.,      

22.000 Kč poštovné, SIPO, 

38.000 Kč domovní evidenční systém IDES, 

530.000 Kč deratizace, dezinfekce, dezinsekce, servis a odečty vodoměrů, zákonné revize elektrických 

rozvodů, domovních plynovodů, požárních vodovodů a hromosvodů,                                                      

3.900.000 Kč příspěvky pro společenství vlastníků bytových jednotek, 

40.000 Kč kolky,  

9.450.000 Kč oprava bytů a bytového fondu, výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupu do domů, 

vodoinstalatérské práce, výměny vodovodních výtoků, klozetů, bojlerů, opravy rozvodů teplé a 

studené vody, topenářské práce v domech a bytech, výměny radiátorů, opravy a výměny topenářských 

rozvodů, opravy a výměny radiátorových a stoupačkových kohoutů, zednické a obkladačské práce, 

odstraňování závad na elektroinstalaci v bytových jednotkách i společných prostorách, včetně 

hromosvodů, opravy střešních krytin, oplechování střech.  

 

12.781.000 Kč služby v bytových domech, z toho: 

2.000.000 Kč studená voda,                               

3.105.000 Kč teplo,                               

205.000 Kč elektrická energie,                            

2.450.000 Kč teplá voda,                           

11.000 Kč služby telekomunikací,                     

2.010.000 Kč výtahy, komíny, STA, úklid, ostatní služby,                                                                        

3.000.000 Kč vratky přeplatků za služby za rok 2017.      

 

3613 Nebytové hospodářství: 307.000 Kč. 

Materiál, opravy, údržba, energie, revize, služby, vratky přeplatků za služby – nebytové prostory. 

 

3631 Veřejné osvětlení: 1.560.000 Kč. 

Drobný majetek, materiál, elektrická energie, revize, služby, opravy a údržba veřejného osvětlení. 

 

3632 Pohřebnictví: 701.000 Kč. 

Materiál, studená voda, elektrická energie, služby, odvoz odpadu, údržba, ořez stromů, opravy na 

hřbitovech, vratky přeplatků za hrobová místa, sociální pohřby. 

 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.: 8.813.000 Kč. 

Výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem. 

8.000.000 Kč neinvestiční příspěvek na činnost nově vzniklé příspěvkové organizace (Služby města 

Bechyně, p.o.). 

 

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů: 150.000 Kč. 

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu.  
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3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: 4.260.000 Kč. 

50.000 Kč odpadkové koše, vložky do košů, ostatní materiál, drobný majetek, 

4.200.000 Kč odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, domácností, právnických 

osob, svoz odpadu TKO, uložení odpadu TKO,  sběr a svoz a uložení ostatního odpadu, vyvážení 

odpadkových košů v obci, svoz biologicky rozložitelného odpadu, 

10.000 Kč opravy a údržba. 

 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních): 865.000 Kč. 

Svoz separovaného odpadu (sklo, papír, plasty). 

 

3729 Ostatní nakládání s odpady: 798.212 Kč. 

Sběrný dvůr – materiál, voda, elektrická energie, revize, opravy, úklid černých skládek, sečení a 

monitoring skládky v Senožatech. 

Neinvestiční náklady Systém odděleného sběru Bechyně – technické vybavení 524.172 Kč. 

 

3741 Ochrana druhů a stanovišť: 2.000 Kč. 

Dar na ochranu živočichů. 

 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: 598.000 Kč. 

Dohody o provedení práce na údržbu zeleně v Senožatech a ve Hvožďanech, materiál na výsadbu, 

výsadba stromů, sáčky pro psy, ořez stromů, vysíkání travních porostů, úpravy terénu, údržba 

Klášterní zahrady, studie parkových úprav okola rybníka Trubný, opravy laviček. 

 

4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým: 10.000 Kč. 

Mimořádný finanční příspěvek, dar, popř. služba k zajištění občanů v případech, kdy jim nemůže být 

poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu, jedná se o výjimečné a ojedinělé 

případy. 

 

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: 1.291.000 Kč.  
Pečovatelská služba, služby a energie v Domě s pečovatelskou službou. 

 

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: 49.000 Kč. 

Dotace popř. dary nefinančním podnikatelským subjektům – obecně prospěšným společnostem, 

spolkům, náboženským společnostem, cizím příspěvkovým organizacím, neziskovým a podobným 

organizacím. 

 

5212 Ochrana obyvatelstva: 78.000 Kč. 

Zabezpečování úkolů civilní ochrany. 

5.000 Kč refundace, 

5.000 Kč dohody o provedení práce, 

10.000 Kč materiál, 

12.000 Kč rozesílání varovných sms, 

30.000 Kč cvičné stavění povodňové stěny a ostatní služby, 

6.000 Kč občerstvení zajišťované při stavbě povodňové stěny, 

10.000 Kč povinná rezerva na zabezpečení krizových opatření. 

 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek: 1.106.000 Kč. 

Městská policie v Bechyni. 
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5512 Požární ochrana – dobrovolná část: 716.000 Kč. 
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.  

587.000 Kč jednotka sboru dobrovolných hasičů Bechyně, 

50.000 Kč dotace Sboru dobrovolných hasičů Bechyně, 

36.000 Kč jednotka sboru dobrovolných hasičů Senožaty,        

43.000 Kč jednotka sboru dobrovolných hasičů Hvožďany.       

Zahrnuje výdaje na refundace, ostatní povinné pojistné k refundacím, potraviny, materiál, ochranné 

pomůcky, pohonné hmoty a maziva, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý majetek, vodu, 

teplo, elektrickou energii, služby telekomunikací, pohoštění, opravy a údržbu hasičského materiálu a 

techniky, opravy hasičské zbrojnice v Bechyni, ostatní služby, dary obyvatelstvu, dotaci Sboru 

dobrovolných hasičů Bechyně. 

 

6112 Zastupitelstva obcí: 2.173.500 Kč. 

Činnost zastupitelských orgánů na úrovni města.  

 

6171 Činnost místní správy: 17.845.450 Kč. 

Vlastní správní činnost města, zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, 

nelze-li je oddělit, dále výdaje ze sociálního fondu města ve prospěch zaměstnanců úřadu, výdaje na 

obřadní síň. 

 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: 43.000 Kč. 

Bankovní poplatky. 

 

6320 Pojištění funkčně nespecifikované: 175.000 Kč. 

Souhrnné pojištění majetku města Bechyně (např. živel, krádeže, odpovědnost). 

 

6399 Ostatní finanční operace: 11.550.000 Kč. 

9.150.000 Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2017 (stejná částka je v 

příjmové části rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce), 

2.400.000 Kč platba daně z přidané hodnoty za město Bechyně. 

 

6402 Finanční vypořádání minulých let:  77.921 Kč. 

Vratka účelových dotací z roku 2017 na volby do Poslanecké sněmovny PČR a prezidenta republiky. 

  

6409 Ostatní činnosti j.n.: 25.500 Kč. 

10.500 Kč členský příspěvek sdružení Bechyňsko, 

5.000 Kč náhrada újmy fyzickým osobám (spoluúčast např. při úrazu způsobeném pádem na 

zledovatělém chodníku), 

10.000 Kč ostatní neinvestiční výdaje. 

 

 

 

Běžné výdaje celkem                 110.996.772 Kč 
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Třída 6 - Kapitálové výdaje – rozpočet 84.169.767,77 Kč. 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek:                                        500.000 Kč 

 

Položka 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku:  500.000 Kč 

500.000 Kč územní plán                                

 

Dlouhodobý hmotný majetek: celkem:                      83.669.767,77 Kč 

 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby:                         73.678.995,77 Kč 

 

10.608.000 Kč rekonstrukce ulice Za Trubným – komunikace 

5.250.000 Kč rekonstrukce ulice Za Trubným – chodníky a parkovací plochy 

2.450.000 Kč rekonstrukce ulice Za Trubným – vodovod 

2.350.000 Kč rekonstrukce ulice Za Trubným – kanalizace 

720.000 Kč rekonstrukce ulice Za Trubným – veřejné osvětlení 

 

225.000 Kč projektová dokumentace – parkoviště sídl.Obránců míru  

 

2.727.000 Kč chodník v Písecké ulici od domova mládeže k bývalému Kerasu 

280.000 Kč veřejné osvětlení v Písecké ulici od domova mládeže k bývalému Kerasu 

 

13.400 Kč projektová dokumentace, správní poplatek – dostavba vodovodu v Senožatech 

 

2.700.000 Kč kanalizační stoka Parkány 

 

34.102.595,77 Kč intenzifikace čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Bechyni  

 

303.000 Kč projektová dokumentace – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Libušině ulici 

 

150.000 Kč Hvožďany – dokončení veřejného osvětlení 

 

5.800.000 Kč teplovod a OPS na sídl. Obránců míru 

6.000.000 Kč předávací stanice v jednotlivých bytových domech 

 

Položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení:                                                      1.556.547 Kč 

138.303 Kč Systém odděleného sběru Bechyně – technické vybavení 

1.384.244 Kč Sběrný dvůr Bechyně – technické vybavení 

34.000 Kč JSDH Bechyně – naviják na cisternu 

 

Položka 6123 Dopravní prostředky:                                                                8.134.225 Kč 

8.134.225 Kč velkokapacitní cisterna pro JSDH Bechyně 

 

Položka 6125 Výpočetní technika:                                                                    100.000 Kč 

100.000 Kč informační technika pro veřejnost                                                                             

 

Položka 6351  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:     200.000 Kč 

200.000 Kč přenosný audio video aparát pro Kulturní středisko města Bechyně 

 

Kapitálové výdaje celkem 84.169.767,77 Kč. 
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Třída 8 Financování je do rozpočtu pro rok 2018 rozpočtována takto: 27.919.139,50 Kč. 
Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2018 je schodkový, třída 8 Financování zabezpečuje následné 

vyrovnání rozpočtu na rok 2018. 

 

Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů 

státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA je rozpočtována ve výši 27.919.139,50 Kč, 

jedná se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech, které budou použity v roce 2018.  

Z toho zapojené finanční prostředky na krátkodobých základních běžných bankovních účtech města 

Bechyně jsou rozpočtovány ve výši 28.739.139,50 Kč. 

Zapojené finanční prostředky bankovního účtu sociálního fondu jsou rozpočtovány ve výši 60.000 Kč. 

Finanční prosředky na bankovním účtu fondu obnovy vodohospodářského majetku soustavy 

Bechyňsko jsou rozpočtovány ve výši - 880.000 Kč, tzn. že finance budou převedeny do následujícího 

období. 

 
 

Město Bechyně není pro rok 2018 zatíženo úvěrem ani půjčkou. 
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Rozpočet sociálního fondu pro rok 2018 

              

 

 

Rozpočtová skladba rozpočet 2018 

údaje v Kč 

 
1. Tvorba fondu 

 

1.1. Limity mzdových prostředků 

       Uvolnění členové zastupitelstva 

        Zaměstnanci místní správy  

        Pečovatelky  

        Městská policie 

        Městské lesy 

 

 

Limity mzdových prostředků celkem 

 

1.2. Základní příděl ze mzdového fondu 

(%) 

 

1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 

 

2. převod finančních prostředků  SF 

z r.2017 k použití v roce 2018 

(předpokládaný zůstatek účtu k 1.1.2018: 

227.769 Kč) 

 

3. čerpání fondu 

 

3.1. stravování, vstupenky – kultura, sport 

 

3.2. peněžní dary a odměny (50 let, odchody 

do důchodu) 

 

3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory 

atp. 

 

Čerpání fondu celkem  

 

Konsolidační položky – sociální fond 

 

Převod ze základního běžného účtu na 

účet Sociální fondu 

 

Příjem finančních prostředků na účet  

Sociálního fondu 

 

 

 

 

 

     6112 5023 

     6171 5011 

     4351 5011 

     5311 5011 

     1032 5011 

      

 

 

 

             

 

 

      

 

 

 

   

   

 

 

 

     6171 5169 

     

   

     6171 5499 

 

 

     6171 5499 

 

 

 

 

 

     6330 5342 

 

 

    6330 4134 

 

 

 

 

1.388.000 

                   10.070.000 

555.000 

660.000 

855.000 

 

         

13.528.000 

 

 

2,5 % 

 

338.200 

 

 

                        60.000 

              

                       

 

 

 

184.250 

 

 

35.000 

 

 

178.950 

 

398.200 

 

 

 

338.200 

 

 

338.200 
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Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku –  

soustavy Bechyňsko pro rok 2018 
 

                  

 

 

Rozpočtová skladba rozpočet 2018 

údaje v Kč 

 
1. Tvorba fondu 

 

Pronájem vodohospodářského majetku – 

soustava Bechyňsko 

 

 

Tvorba fondu celkem 

 

 

 

2. čerpání fondu 

 

 

3. převod finančních prostředků fondu 

obnovy do následujícího rozpočtového 

roku 

(předpokládaný zůstatek účtu k 1.1.2018 

1.320.000 Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2310 2132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              8115 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

880.000 

 

         

880.000 

 

 

 

0 

 

 

 

- 880.000 

 

 

 

 

zpracovala: Ing. Radka Bosáková                                                                                                                                                                       

V Bechyni 21.12.2017       

Ing. Pavel Houdek                                                                                                   

       starosta 

 


