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

 
 Závěrečný účet města Bechyně za rok 2012 

 
Údaje o plnění příjmů a výdajů města Bechyně za rok 2012 

 
 Rozpočet 

schválený 
Rozpočtová 

opatření 
Rozpočet 
upravený 

Skutečnost 
k 31.12.2012 

% plnění 
ke 

schválené
mu 

rozpočtu 

% plnění 
k upravenému 

rozpočtu 

Třída 1 –  
Daňové příjmy 

49.580.000,- 2.493.307,- 52.073.307,- 52.073.311,54 105,03 100,00 

Třída 2 – 
Nedaňové příjmy  

38.771.130,- 6.299.052,- 45.070.182,- 45.070.186,62 116,25 100,00 

Třída 3 –  
Kapitálové příjmy 

11.200.000,- 5.670.936,- 16.870.936,- 16.870.936,- 150,63 100,00 

Třída 4 - 
Přijaté dotace 

4.135.900,- 6.895.496,58 11.031.396,58 11.031.396,58 266,72 100,00 

 
Příjmy celkem 

103.687.030,- 21.358.791,58 125.045.821,58 125.045.830,74 120,60 100,00 

Třída 5 – 
Běžné výdaje 

83.912.240,- 11.422.066,40 95.334.306,40 89.779.464,07 106,99 94,17 

Třída 6 –  
Kapitálové výdaje 

21.430.000,- 11.266.249,80 32.696.249,80 24.092.321,27 112,42 73,69 

 
Výdaje celkem 
 

 
105.342.240,- 

 
22.688.316,20 

 
128.030.556,20 

 
113.871.785,34 

 
108,10 

 
88,94 

Saldo: 
příjmy – výdaje 
 

-1.655.210,- -1.329.524,62 -2.984.734,62 11.174.045,40 -675,08 -374,37 

Třída 8 – 
Financování  

 1.655.210,- 1.329.524,62  2.984.734,62 -11.174.045,40 -675,08 -374,37 

Přijaté úvěry a 
půjčky  

- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- - 100,00 

Splátky úvěrů a 
půjček 

- 5.340.000,- - - 5.340.000,- - 5.340.000,- 100,00 100,00 

Aktivní krátkodobé 
operace řízení 
likvidity – příjmy 
 

- - - - - - 

Aktivní krátkodobé 
operace řízení 
likvidity – výdaje 

- - - - - - 

Operace z peněžních 
účtů organizace 
nemající charakter 
příjmů a výdajů 
vládního sektoru 

- - -       488.848,52 - - 

Změna stavu 
krátkodobých 
prostředků na 
bankovních účtech 
(prostředky 
minulých let) 

6.995.210,- - 5.670.475,38 1.324.734,62 - 13.322.893,92 -190,46 -1.005,70 

Financování 
celkem 

1.655.210,- 1.329.524,62  2.984.734,62 -11.174.045,40 -675,08 -374,37 

 



                                    3 

 

Město Bechyně 
Okres Tábor 
Kraj Jihočeský 
 

Přehled o výsledku finančního vypořádání obce za rok 2012 se státním rozpočtem 
a rozpočtem  Jihočeského kraje 

 
 
 
 
Název finanční operace 

 
Kč 

 
Celkový výsledek hospodaření po zdanění 
(k 1.1.2013) 

 
 

 
a) přebytek 

 
4.970.480,80 

 
b) schodek 

 

 
Vratky a odvody do státního rozpočtu - celkem 

 

 
- volby do zastupitelstva kraje UZ 98193 

 
61.277,40 Kč 

 
- sčítání lidu UZ 98005                                                                          

 
22.100,- Kč 

 
 

 

  
Ostatní závazky (půjčky) 

 

 
a) vůči státnímu rozpočtu 

 
                             0,- 

 
b) vůči SFŽP ČR 

  
                0,- 
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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  2011 2012 Rozdíl.skuteč. % plnění 

v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2012-2011 2012/2011 

Nekonsolidované příjmy 160115 385648 125046 311000 -74648 80,64 

Příjmy po konsolidaci 160115 159381 125046 125046 -34335 78,46 

Nekonsolidované výdaje 190511 408569 128031 299826 -108743 73,38 

Výdaje po konsolidaci 190511 182299 128031 113872 -68357 62,46 

Financování – třída 8 30396 22918 2985 -11174 -34092 48,76 

Saldo-HV před konsolidací -30396 -22918 -2985 11174 34092 48,76 

Saldo-HV po konsolidaci -30396 -22918 -2985 11174 34092 48,76 

 
 

 V roce 2012 došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2011 v příjmové i výdajové části rozpočtu.  
Příjmy (po konsolidaci) jsou nižší o 34.335 tis. Kč a výdaje (po konsolidaci) o 68.357 tis.Kč. 
K poklesu došlo především u přijatých investičních transferů.  
        Ve výdajové části  došlo k poklesu ve velké míře u kapitálových výdajů, a to v důsledku toho, že 
v roce 2011 byly městem Bechyně prováděny a zároveň i dokončeny investiční akce „Rekultivace 
skládky v Senožatech“ a „Kanalizace v Zářečí“. 
  Podrobnější vysvětlení a rozpis je uveden u příjmů i výdajů dále v textu. 
   
 

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. 
  

 Počet změn rozpočtu 69 a provedených rozpočtových opatření 69. 
 Objem RO v Kč v příjmech 21.358.791,58 Kč a objem RO v Kč ve výdajích 22.688.316,20 Kč, ve tř.    
      8 Financování 1.329.524,62 Kč 
 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 21.358.791,58 Kč a výdajích  
      22.688.316,20 Kč, ve tř. 8 financování 1.329.524,62 Kč. 
 Rozpočtová opatření se týkala přijatých transferů v úhrnném objemu 6.895.496,58 Kč a v návaznosti  
      k nim příslušným výdajům. Rozpis přijatých transferů je uveden dále v textu.  Dále bylo   
      přijato rozpočtové opatření, které se týká přijetí úvěru ve výši 7 mil. Kč na investiční akci Bechyně –  
      rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka 2.etapa. 
      U daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 2.493.307,- Kč 
      U nedaňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 6.299.052,- Kč. 
      Další vliv na změny rozpočtu vyvolala rozpočtová opatření u kapitálových příjmů, v úhrnném objemu   
      5.670.936,- Kč, jedná se především o rozpočtová opatření, která se týkají prodeje bytových jednotek . 
  
      Ve výdajové části rozpočtu je rozpočet navýšen u běžných výdajů o 11.422.066,40.Kč, u kapitálových  
      výdajů došlo k nárůstu rozpočtovaných výdajů o 11.266.249,80 Kč.  
     U běžných výdajů byly navýšeny především opravy a údržba bytového fondu (na paragrafu bytové  
     hospodářství), dále neinvestiční transfery pro školství dle rozhodnutí MŠMT na akci "Operační  
     program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1,4, platba daně z přidané hodnoty za  
     město Bechyně za rok 2012 a platba daně z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2011. 
     U kapitálových výdajů došlo k navýšení především u rekonstrukce vodovodu a kanalizace (paragrafy  
     pitná voda a odvádění a čištění odpadních vod) u investiční akce Bechyně – rekonstrukce náměstí  
     T.G.Masaryka 2.etapa a u vybudování sběrného dvora v Bechyni. 
      Ve tř. 8 Financování byla provedena rozpočtová opatření ve výši 1.329.524,62 Kč, z toho 7.000.000,-  
     Kč se týká přijetí úvěru na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka a částka ve výši – 5.670.475,38 Kč      
     je na pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 
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3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci . 
 Vzniklý zisk Kč:                           11.174.045,40 Kč 
 
       Na zisk měl vliv především příjem z prodaných bytů na sídlišti Na Libuši, příjem za prodej dřeva,  
       dřevní hmoty,  dále v oblasti výdajů se na zisku podílí dokončení některých investičních akcí v roce  
       2013 – především sběrný dvůr. 
 

Zůstatek na všech účtech celkem Kč :  29.255.181,74 Kč 
                              z toho na ZBÚ         28.028.096,61   Kč 

 na jiných účtech: depozitní   1.121.000,- Kč 
 na fondech:  sociální fond  106.085,13 Kč 

 
 
  
 

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání 
jejich výše s předchozími roky a  jejich podíl na celkových výsledcích.  

 

      Sociální fond rok 2012:  
 
Počáteční stav k 1.1.2012:                                 121.218,13 Kč  
 
Tvorba sociálního fondu – základní příděl:       198.917,- Kč 

 
 

Použití sociálního fondu:                                    214.050,- Kč 
z toho:  
příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory atp. :        86.509,- Kč  
životní výročí 50 let, první odchod do důchodu:    5.000,- Kč  
stravování, vstupenky – kultura, sport:               122.541,- Kč 
 
SF stav ke konci období k 31.12.2012:             106.085,13 Kč 
 
 

 Použití  úvěrů objem : 7.000.000,- Kč   na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka -2. etapa 
   půjček objem                            0,- Kč   na co  ------- 
   návratných výpomocí objem    0,- Kč   na co ------- 
 
 
 Zůstatek celkového úvěrového zatížení města Bechyně k 31.12.2012  :  17.660.000,- Kč. 
       
  
 

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a  rozhodujících položek v meziročním porovnání. 
Vlastní příjmy po  2011 2012 Rozdíl.skuteč. % plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2012-2011 2012/2011 

daňové 49261 49261 52073 52073 2812 105,71 

vlastní nedaňové 44288 44288 45070 45070 782 101,77 

vlastní kapitálové 1413 1413 16871 16871 15458 1193,98 

celkem vlastní příjmy 94962 94962 114014 114014 19052 120,06 
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U vlastních příjmů došlo ve srovnání  s rokem 2011 k nárůstu o 19,052 mil. Kč. Z tabulky je zřejmé, že 
k nárůstu došlo u všech tříd tj. u daňových, nedaňových a kapitálových příjmů. Nejvyšší nárůst je u 
kapitálových příjmů a to o 15,458 mil. Kč, hlavní důvod vyššího příjmu je prodej bytových jednotek na 
sídlišti Na Libuši v Bechyni.  
 
6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. 

Ukazatel rozpočtu po  2011 2012 Rozdíl.skuteč. % plnění 

 konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2012-2011 2012/2011 

vlastní  příjmy celkem 94962 94962 114014 114014 19052 120,06 

neinvestič. dotace celkem 11452 11082 7157 7157 - 3925 64,58 

investiční dotace celkem 53702 53338 3874 3874 - 49464 7,26 

ostatní, jiné příjmy celkem - - - - - - 

celkem příjmy po konsolid. 160116 159382 125045 125045 -34337 78,45 

 
U přijatých neinvestičních transferů došlo ke snížení ve srovnání s předchozím rokem o 3.925 tis. Kč. 
U investičních transferů došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2011 o 49.464 tis. Kč.  
V roce 2011 byly poskytnuty tři investiční transfery : Z Jihočeského kraje na podporu JSDH Bechyně, ze 
SFŽP ČR  a FS na Rekultivaci skládky Senožaty a „Bechyně  - kanalizace v lokalitě Zářečí“. Město 
Bechyně obdrželo v roce 2011 od  Státního fondu životního prostředí ČR finanční prostředky ve výši 
2.555.649,35 Kč a z FS finanční prostředky ve výši 43.446.038,95 Kč na akci Rekultivace skládky 
Senožaty. Dále město Bechyně obdrželo v roce 2011 od  Státního fondu životního prostředí ČR finanční 
prostředky ve výši 404.796,85 Kč a z FS finanční prostředky ve výši 6.881.546,68 Kč na akci Bechyně – 
kanalizace v lokalitě Zářečí. Od Jihočeského kraje v roce 2011 v rámci grantového programu na podporu 
JSDHO  Bechyně obdržela finanční prostředky ve výši 50.000,- Kč na nákup 3 ks dýchacích přístrojů 
PSS 3000. 
U neinvestičních transferů došlo k poklesu především z toho důvodu, že v roce 2012 již nebyly 
prostřednictvím města Bechyně vypláceny dávky hmotné nouze, dotace na dávky hmotné nouze činila 
v roce 2011 částku ve výši 4.130.000,- Kč, rovněž nižší je dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a 
to ve srovnání s rokem 2011 o 461.800,- Kč. 
Ve srovnání s rokem 2012 jsou investiční transfery výrazně nižší:  
Doplatek dotace na akci Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí činil od  Státního fondu životního 
prostředí ČR částku 18.203,79 Kč a z FS ve výši 309.464,59 Kč.  
Od Ministerstva zemědělství město dostalo dotaci na lesní hospodářský plán na období 2012 – 2021 ve 
výši 112.695,- Kč. 
Na akci sběrný dvůr byly zaslány finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši  
185.767,10 Kč a z Fondu soudržnosti ve výši 3.158.040,70  Kč. Celá akce bude dokončena v roce 2013. 
Od Jihočeského kraje v roce 2012 v rámci grantového programu na podporu JSDHO město Bechyně 
obdrželo finanční prostředky ve výši 90.000,- Kč rovněž na nákup dýchacích přístrojů. 
 
 
Další informace k transferům jsou uvedeny v následujících bodech. 
 

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů  
 
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012 

NZ 
UZ 

Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

29519 MZ – lesní hospodářský plán  112.695,- 112.695,- 0,- 
 Neinvestiční dotace dle SDV k SR 3.717.900,- 3.717.900,- 0,- 

34070 MK – Divadlo je komunikace 2012 70.000,- 70.000,- 0,- 
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34054 Ministerstvo kultury- dotace na obnovu 
kulturních památek 

70.000,- 70.000,- 0,- 

335 
13234 

Úřad práce - vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu 

46.546,- 46.546,- 0,- 

331 
13234 

Úřad práce - vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu 

8.214,- 8.214,- 0,- 

98008 Dotace na volby prezidenta ČR 20.000,- 0,- 20.000,- 
98008 Dotace na volby prezidenta ČR 5.600,- 3.500,- 2.100,- 
98193 Dotace na volby do zastupitelstva kraje 195.000,- 133.722,60 61.277,40 
98007 MF - Neinvestiční účelová dotace PAP 70.000,- 70.000,- 0,- 
13305 MPSV – dotace poskytovatelům sociálních 

služeb 
390.000,- 390.000,- 0,- 

14004 Neinvestiční dotace JSDH Bechyně 13.935,- 13.935,- 0,- 
321 

33123 
 
OPVK EU peníze školám - PO 

 
78.558,- 

 
73.602,- 

převod na 
r.2013 
4.956,- 
převod 

z min.období 
    7.736,70 

325 
33123 

 
OPVK EU peníze školám - PO 

 
445.162,- 

 
417.078,- 

převod na 
r.2013 

28.084,- 
převod 

z min.období 
    43.841,30 

321 
33123 

 
OPVK EU peníze školám - PO 

 
69.318,96 

 
37.937,70 

převod na 
r.2013 

31.381.26 
převod 

z min.období 
    58.742,79 

325 
33123 

 
OPVK EU peníze školám - PO 

 
392.807,44 

 
214.980,30 

převod na 
r.2013 

177.827,14 
převod 

z min.období 
332.875,81 

X Celkem ze státního rozpočtu 5.705.736,40 5.380.110,60 odvod do SR 
83.377,40 

 
 

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

00372 GP Produkty a služby v ČR 33.000,- 33.000,- 0,- 
00385 GP Úcta k předkům 2012 50.000,- 50.000,- 0,- 
00706   Na činnost JSDH obcí JčK – JSDH Bechyně   47.500,- 47.500,- 0,- 
00707  Investiční grant – JSDHO –  

JSDH Bechyně   
90.000,- 90.000,- 0,- 

00750 Příspěvek  Postupové přehlídky - Bechyňské 
Jaro 2012 - XX. – pro KSMB 

20.000,- 20.000,- 0,- 

00748 Příspěvek  tématická skupina kultura– 
Divadlo v trávě XX. - pro KSMB 

20.000,- 20.000,-  
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00732 ZS Bechyně – neinvestiční transfery obcím -
částečná úhrada nákladů na LSPP 

214.250,- 214.250,- 0,- 

00732 Neinvestiční transfery obcím -částečná úhrada 
nákladů na LPS – pro ZS 

642.750,- 642.750,- 0,- 

00318 Grant - podpora muzeí zřizovaných obcemi – 
osvětlení stálé expozice a zasklení nových 
vitrín 

35.000,- 35.000,- 0,- 

00373 Grantový program podpora živé kultury 2012 
– pro KSMB 

30.000,- 30.000,- 0,- 

X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 1.182.500,- 1.182.500,- 0,- 

 
 

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012 
UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

541 
90877 

SFŽP ČR – Sběrný dvůr Bechyně 185.767,10 185.767,10 0,- 

545 
15839 

FS – Sběrný dvůr Bechyně 3.158.040,70 3.158.040,70 0,- 

541 
90877 

SFŽP ČR – Bechyně – kanalizace v lokalitě 
Zářečí 
 

18.203,79 18.203,79 0,- 

545 
15825 

FS – Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí  309.464,59 309.464,59 0,- 

     
     

X Celkem ze SF 3.671.476,18 3.671.476,18 0,- 

   

 
 
8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních 

fondů a z rozpočtu kraje. 
. 

Neinvestiční dotace dle souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu 
V rámci souhrnného dotačního vztahu byla poskytnuta dotace ve výši 3.717.900,- Kč, vyčerpáno 
3.717.900,- Kč. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2012. Příspěvek na školství byl 
poskytnut ve výši 839.400,- Kč, příspěvek na výkon státní správy 2.878.500,- Kč. V účetnictví sledováno 
bez UZ. 
 
Investiční transfer na lesní hospodářský plán 
Město Bechyně obdrželo finanční prostředky na úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením 
digitální formy dat lesního hospodářského plánu pro účely státní správy lesů ve výši 112.695,- Kč,  UZ 
29519. Část finančních prostředků za zhotovení lesního hospodářského plánu byla hrazena v roce 2011, 
zbývající část v roce 2012, celková cena za vyhotovení digitální formy dat lesního hospodářského plánu 
pro účely státní správy lesů činila 139.172,- Kč (bez DPH). 
 
 
Dotace na projekt Divadlo je komunikace 
Město Bechyně obdrželo transfer od Ministerstva kultury na projekt Divadlo je komunikace 2012, 
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 město obdrželo dne 
07.08.2012 a dne 13.8.2012 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno 
s UZ 34070. 
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Dotace na obnovu kulturních památek 
Město Bechyně obdrželo přísně účelový finanční příspěvek z Ministerstva kultury v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 70.000,- Kč. Klára 
Bukovská obdržela finanční příspěvek z programu regenerace na obnovu garážových vrat a souvisejících 
prací dle schváleného rozpočtu, vila č.p.167, r.č.ÚSKP 51695/3-6234 ve výši 19.000,- Kč, MATANA 
a.s., vlastník Židovská obec - finanční příspěvek z programu regenerace na obnovu omítek ohradní zdi 
hřbitova a související práce ve výši 51.000,- Kč. S Ministerstvem kultury byla dotace vyúčtována dne 
2.1.2013. V účetnictví sledováno s UZ 34054. 
 
Dotace poskytovatelům sociálních služeb 
Město Bechyně obdrželo transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na pečovatelskou službu ve výši 
390.000,- Kč.  Evidenční číslo dotace M0030/2012. Dotace byla přidělena na základě rozhodnutí č.1 
MPSV ČR ve výši 390.000,- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši, tzn. bylo čerpáno 390.000,- Kč, 
z toho na platy pečovatelek 390.000,- Kč. V účetnictví označeno účelovým znakem 13305.  
 
 
Úřad práce – vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 
Z Úřadu práce byla poskytnuta dotace na základě předložených podkladů na vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu ve výši 46.546,- Kč nástroj, zdroj, účelový znak 33 5 13234 a ve výši 
8.214,- Kč nástroj, zdroj, účelový znak 33 1 13234, jedná se o 3 pracovní místa pro práci v městských 
lesích – dělník pěstební činnosti. 
 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo finanční prostředky, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem pro 
jednotku SDH Bechyně  ve výši 11.295,- Kč a ve výši 2.640,- Kč, které nepodléhají vyúčtování. Finanční 
prostředky byly vyčerpány v plné výši. Výdaje na udržení akceschopnosti jednotky SDH Bechyně byly 
vyčerpány ve výši 13.935,- Kč na opravu vodního čerpadla. V účetnictví sledováno s UZ 14004. 
 
Neinvestiční transfer na akci „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1,4 
EU peníze školám 
Město Bechyně obdrželo transfer z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 
1,4 EU peníze školám ve výši 462.126,40 Kč. Jedná se o transfer pro Základní školu Bechyně, Školní 293 
na základě rozhodnutí MŠMT č.j.4676/2012-46, projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.2380. Finanční prostředky 
město obdrželo dne 6.9.2012 a dne 10.9.2012 byly v plné výši 462.126,40 Kč odeslány Základní škole 
Bechyně, Školní 293. V účetnictví sledováno nástroj, zdroj a účelový znak: 321 33123 ve výši 69.318,96 
Kč a  325 33123 ve výši 392.807,44 Kč. Základní škola Bechyně, Školní 293  vyčerpala v roce 2012 : 
252.912,- Kč.  
Město Bechyně obdrželo transfer z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 
1,4 EU ve výši 523.720,- Kč. Jedná se o transfer pro Základní školu Bechyně, Libušina 164 na základě 
rozhodnutí MŠMT č.j.4676/2012-46, projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.0458. Finanční prostředky město 
obdrželo dne 22.2.2012 a dne 29.2.2012 byly v plné výši 523.720,- Kč odeslány Základní škole Bechyně, 
Libušina 164. V účetnictví sledováno nástroj, zdroj a účelový znak: 321 33123 ve výši 78.558,- Kč a  325 
33123 ve výši 445.162,- Kč. Základní škola Bechyně, Libušina 164 vyčerpala v roce 2012 : 490.680,- Kč. 
Do roku 2013 přechází k vyčerpání finanční prostředky ve výši 33.040,- Kč a další finanční prostředky 
z minulého účetního období ve výši 51.578,- Kč, tj. k vyčerpání přechází do roku 2013 částka ve výši 
84.618,- Kč.  

 
Dotace na volby do Zastupitelstva kraje  
Město Bechyně obdrželo dotaci na volby do zastupitelstva kraje, které se konaly ve dnech 12. a 13. října 
2012, ve výši 195.000,- Kč, vyčerpáno 133.722,60 Kč, k vrácení 61.277,40 Kč. Sledováno s účelovým 
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znakem 98193. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 61.277,40 Kč byly vráceny v rámci finančního 
vypořádání za rok 2012 na účet Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích dne 04.2.2013. 
 

Členění výdajů: 
Odměny členů komisí a ostatních pracovníků při zajišťování voleb        93.027,- Kč 
Ostatní platy (refundace)                                                                            3.928,- Kč 
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                 1.329,- Kč 
Materiál                                                                                                    10.207,80 Kč 
Služby pošt                                                                                                 1.296,- Kč 
Služby telekomunikací a radiokomunikací                                                 8.800,80 Kč 
Pronájem                                                                                                     7.000,-Kč 
Cestovné                                                                                                      1.414,-Kč 
Občerstvení                     6.720,- Kč 
Výdaje na volby celkem                                                                         133.722,60 Kč  
 

 
 

Dotace na volby prezidenta ČR 
Město Bechyně obdrželo dotaci na přípravnou fázi volby prezidenta České republiky, které se konaly 
v roce 2013, ve dvou částkách ve výši 20.000,- Kč, vyčerpáno 0,- Kč, k vrácení 20.000,- Kč. Ve výši 
5.600,- Kč, vyčerpáno 3.500,- Kč, k vrácení 2.100,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 
22.100,- Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2012 na účet Jihočeského kraje se sídlem 
v Českých Budějovicích dne 4.2.2013. Sledováno s účelovým znakem 98008. 

 
Neinvestiční účelová dotace na PAP 
Město Bechyně obdrželo z Ministerstva financí dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se 
zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (pomocný analytický přehled) 
ve výši 70.000,- Kč. Finanční prostředky vyčerpány v plné výši 70.000,- Kč, na platy zaměstnanců 
v pracovním poměru ve výši 60.000,- Kč, implementace PAP 10.000,- Kč. Sledováno s účelovým 
znakem 98007. 
 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje příspěvek na výdaje spojené s činností jednotek 
dobrovolných hasičských sborů  obcí Jihočeského kraje, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem, 
pro jednotku SDH Bechyně  ve výši 47.500,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. 
V účetnictví sledováno s UZ 00706. 
 
Grantový program Produkty a služby v ČR  
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky v rámci grantového programu 
Produkty a služby v ČR ve výši 33.000,- Kč. 
Celkové náklady na realizaci projektu bez DPH                          51.925,- Kč 
Celkové náklady na realizaci projektu včetně DPH                      61.150,-Kč 
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje                                            33.000,- Kč 
(70 % grantu ve výši 23.100,- Kč přijato na účet města Bechyně 
dne 27.6.2012, 30% grantu dne 12.11.2012 9.900,- Kč) 
Zdroje zajištěné městem Bechyně bez DPH                                 18.925,- Kč 
Zdroje zajištěné městem Bechyně včetně  DPH                            28.150,- Kč 
V účetnictví sledováno s UZ 00372. 
 
Grantový program Úcta k předkům 2012 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky v rámci grantu na realizaci projektu 
Drobná oprava a údržba památníku obětem I. světové války v Bechyni ve výši 50.000,- Kč. 
Celkové náklady na realizaci projektu bez DPH                           62.270,47 Kč 
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Celkové náklady na realizaci projektu včetně DPH                      71.958,60 Kč 
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje                                             50.000,00 Kč 
(70 % grantu ve výši 35.000,- Kč přijato na účet města Bechyně 
dne 4.7.2012, 30 % tj. 15.000,- Kč dne 30.10.2012) 
Zdroje zajištěné městem Bechyně bez DPH                                    12.270,47 Kč 
Zdroje zajištěné městem Bechyně včetně  DPH                              21.958,60 Kč 
V účetnictví sledováno s UZ 00385.  
 
Investiční grant na podporu JSDHO 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje v rámci grantového programu na podporu JSDHO  
finanční prostředky ve výši 90.000,- Kč na nákup dýchacích přístrojů. Finanční prostředky byly 
vyčerpány v plné výši. Z vlastních zdrojů města hrazeno 40.672,80 Kč.  V účetnictví sledováno s UZ 
00707. 
 
Příspěvek na projekt Bechyňské přehlídky - Bechyňské Jaro - 2012 XX.  
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 20.000,- Kč na projekt Bechyňské přehlídky - Bechyňské Jaro 2012 – 
XX. Finanční prostředky město obdrželo dne 18.5.2012 a dne 22.5.2012 byly odeslány Kulturnímu 
středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00750. 
 
Grantový program podpora živé kultury  
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 30.000,- Kč na projekt Podpora živé kultury 2012. Finanční prostředky 
město obdrželo dne 27.6.2012 ve výši 21.000,- Kč a dne 28.6.2012 ve výši 21.000,- Kč byly odeslány 
Kulturnímu středisku města Bechyně, po vyúčtování grantu byly zaslány zbývající finanční prostředky. 
Dne 7.9.2012 obdrželo město Bechyně 9.000,- Kč a dne 10.9.2012 bylo 9.000,- Kč odesláno Kulturnímu 
středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00373. 
 
Příspěvek tématická skupina kultura – Divadlo v trávě XX.  
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 20.000,- Kč na projekt Divadlo v trávě – XX. Finanční prostředky město 
obdrželo dne 26.6.2012 a dne 26.6.2012 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví 
sledováno s UZ 00748. 
 
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. čtvrtletí roku 2012 v úhrnné výši 214.250,- Kč.                  
Z příspěvku Jihočeského kraje bylo použito 214.250,- Kč, finanční prostředky  ve výši 214.250,- Kč byly 
zaslány příspěvkové organizaci Zdravotní středisko Bechyně na úhradu nákladů spojených s činností 
lékařské služby první pomoci v období 1 – 3/2012, z vlastních zdrojů (bez dopravy) města Bechyně  bylo 
hrazeno 21.659,- Kč. V účetnictví sledováno s UZ 00732.  
 
 
Dotace na LPS Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje příspěvek na úhradu nákladů spojených s činností lékařské 
pohotovostí služby 2. čtvrtletí roku 2012 a 2.pololetí roku 2012 (určený pro Zdravotní středisko Bechyně) 
v úhrnné výši 642.750,- Kč.  Příspěvek Jihočeského kraje byl Zdravotním střediskem Bechyně vyčerpán 
v plné výši: 642.750,- Kč. Finanční prostředky město obdrželo dne 2.8.2012 a dne 2.8.2012 byly odeslány 
v plné výši 642.750,- Kč Zdravotnímu středisku Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00750. 
 
Grant Podpora muzeí zřizovaných obcemi 
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 35.000,- Kč na grant Podpora muzeí zřizovaných obcemi na projekt 
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„Osvětlení stálé expozice a zasklení nových vitrín“. Finanční prostředky město obdrželo dne 15.8.2012 a 
dne 16.8.2012 byly odeslány ve výši 35.000,- Kč Kulturnímu středisku města Bechyně.  V účetnictví 
sledováno s UZ 00318. 

 

Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí 
Město Bechyně obdrželo na akci Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí doplatek od  Státního fondu 
životního prostředí ČR ve výši 18.203,79 Kč a z Fondu soudržnosti finanční prostředky ve výši 
309.464,59. S financováním akce bylo započato v minulých letech, v roce 2012 bude stavba kolaudována. 
V účetnictví sledováno s UZ 90877 SFŽP a s UZ 15825 FS. 
 
Sběrný dvůr Bechyně  
Město Bechyně obdrželo na akci Sběrný dvůr Bechyně od  Státního fondu životního prostředí ČR 
finanční prostředky ve výši 185.767,10 Kč a z Fondu soudržnosti finanční prostředky ve výši 
3.158.040,70 Kč. Sběrný dvůr bude dokončen v roce 2013. V účetnictví sledováno s UZ 90877 SFŽP a 
s UZ 15839 FS. 
 

 

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.  
Ukazatel rozpočtu po 2011 2012 Rozdíl.skuteč. % plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2012-2011 2012/2011 

běžné výdaje celkem 93411 86491 95334 89780 3289 103,8 

kapitálové výdaje celkem 97100 95808 32696 24092 71716 25,14 

 
U výdajů došlo ve srovnání s rokem 2012 k výraznému poklesu kapitálových výdajů o cca 71,716 mil. 
Kč.  
V roce 2011 byla hlavní investiční akcí Rekultivace skládky Senožaty, která činila cca 46 mil. Kč, další 
akce Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí cca 12 mil. Kč, obě tyto akce byly po stavební stránce 
dokončeny v roce 2011, zároveň na obě tyto akce město obdrželo transfer ze Státního fondu životního 
prostředí ČR a z Fondu soudržnosti, v souladu s podmínkami dotace byla část finančních prostředků 
hrazena i z vlastních zdrojů města. Dále byla v roce 2011 prováděna rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka 
– 1. etapa, na kterou byly vynaloženy finanční prostředky ve výši cca 29 mil. Kč, město ve výši 16 mil. 
Kč přijalo úvěr z České spořitelny, a.s. a ostatní finanční prostředky byly použity z vlastních zdrojů 
města. 
 
V roce 2012 bylo pokračováno s rekonstrukcí náměstí T. G. Masaryka – 2. etapa, byly rekonstruovány 
ulice Široká, Klášterní, Kašpara Malého, Valtrova, včetně vodovodu a kanalizace, vynaložené finanční 
prostředky činily cca 16,6 mil.Kč.  Město Bechyně ve výši 7 mil. Kč přijalo úvěr z České spořitelny, a.s. a 
ostatní finanční prostředky byly použity z vlastních zdrojů města. 
 
K nárůstu došlo rovněž u běžných výdajů o 3,289 mil. Kč. Nejvyšší nárůst je na bytovém hospodářství 
1506 tis. Kč, nárůst je u oprav městského bytového fondu. Další nárůst je na paragrafu ostatní finanční 
operace - na položce platby daní a poplatků státnímu rozpočtu je vyšší výdaj ve srovnáním s rokem 2011 
o 5.201.395,60 Kč. Daň z přidané hodnoty byla hrazena ve výši 1.681.844,60 Kč. Daň z příjmu 
právnických osob – za rok 2011 - za město Bechyně činila 6.116.860,- Kč, tato finanční částka je 
v příjmové části rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce. 
 

 
Běžné výdaje –  rozpočet 83.912.240,- po  změnách rozpočtu upraven na 95.334.306,40 Kč, 

skutečnost  89.779.464,07 Kč tj. 106,99 % schváleného rozpočtu na počátku roku a 94,17 % 
upraveného rozpočtu. Bližší rozpis běžných výdajů je uveden níže. 
 
1032 Podpora ostatních produkčních činností: 2.036.015,09 Kč : zahrnuje činnost města v lesním 
hospodářství,  platy zaměstnanců v pracovním poměru 624.212,- Kč, ostatní osobní výdaje 3.600,- Kč, 
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odvody SZ a ZP 212.233,- Kč, ochranné pomůcky 9.363,- Kč, sekačka 11.650,- Kč, nůžky na větve 
hákové 1.239,- Kč, 2 ks mačety 2.420,- Kč, sadební materiál 114.930,- Kč, ostatní materiál 57.215,- Kč, 
pohonné hmoty 52.805,42 Kč, telefonní poplatky 26.193,17 Kč, havarijní a zákonné pojištění vozidel 
9.840,- Kč, nájemné nebytových prostor v prostorách BYTENESU Bechyně spol. s r.o. pro městské lesy 
32.404,80 Kč,  práce v lese, přibližování dřeva, těžba dřeva 786.740,50 Kč, vyúčtování PHM 415,20 Kč, 
přeprava dřeva 3.000,- Kč, pokos trávy 999,- Kč, dopravy vody 1.080,- Kč, broušení 165,- Kč,  oprava 
lesních cest a zídek 16.800,- Kč oprava auta pro lesy 13.530,- Kč, cestovné 41.486,-, členský příspěvek 
sdružení vlastníků obecních lesů 3.600,- Kč, silniční daň 1.560,- Kč, náhrady mezd v době nemoci 
8.534,- Kč. 
2141 Vnitřní obchod : 15.000,- Kč : 15.000,- Kč finanční příspěvek - P.Vymětal, Bechyně na pořádání 
keramických trhů v Bechyni. 
2143 Cestovní ruch: 226.624,60 Kč : dohody o provedení práce - překlady textu propagačního leporela 
do angličtiny, grafické řešení propagačního leporela a informační tabule 8.000,- Kč, informační tabulka 
na náměstí 1.320,- Kč, publikace Bechyně 8.400,- Kč, propagační leporelo 16.815,60 Kč, pronájem 
výstavní plochy na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas 2.640,- Kč,  propagační kniha 453,- Kč, 
reklamní služby, inzerce 54.096,- Kč, prezentace v Obrazovém atlasu, prezentace v atlasu regionů 
15.500,- Kč, služby spojené se zasedáním  archeologů 5.000,- Kč, překladatelské práce do němčiny 
1.200,- Kč, pronájem místa, zhotovení grafických podkladů 1.692,- Kč, tisk map Bechyně 20.358,- Kč,  
příprava propagačního filmu o Bechyni 30.000,- Kč. 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje v rámci grantového programu Produkty a služby v ČR 
neinvestiční příspěvek na projekt "Propagace výsledků archeologického výzkumu bechyňského náměstí" 
ve výši 33.000,- Kč. Celkové náklady projektu činily 61.150,- Kč, z toho dotace 33.000,- Kč, zdroje 
zajištěné městem Bechyně 28.150,- Kč. Jednotlivé výdaje: osazení keramických dlaždic 3.360,- Kč, 
výroba dlaždic 5.800,- Kč, klipy na fotografie a texty 16.590,- Kč, zhotovení fotografií 9.600,- Kč, 
grafická příprava letáků, překlad do AJ, NJ, tisk letáků 25.800,- Kč. 
2212  Silnice : 1.266.138,50 Kč :  
Materiál: 85.831,50 Kč posypová sůl, kamenivo, asfalt. 
Nákup ostatních služeb: technické služby, údržba, úklid, čištění, posyp komunikací 702.000,- Kč doprava 
materiálu 19.697,50 Kč, upgrade pasportu komunikací 13.200,- Kč, čištění komunikace – Hvožďany 
20.073,- Kč, hloubení stok ve Hvožďanech 8.820,- Kč 
Opravy a udržování : oprava komunikace Čechova ulice – křižovatka 155.185,50 Kč oprava komunikace 
u č.p.701-702 1.895,- Kč, oprava komunikace u č.p.825 Na Libuši 13.489,- Kč, oprava vozovky 5.844,- 
Kč, oprava komunikace Michalská ulice 10.826,- Kč, oprava přístupové komunikace k hlavní bráně 
Zámku 229.277,- Kč 
2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací:  1.500.622,- Kč 
Materiál: 79.785,50 Kč posypová sůl, písek, kamenivo, kotouče do parkovacích automatů 20.214,- Kč. 
Pokladní schránka do parkovacího automatu 5.688,- Kč. 
Vyplacení odměny občanu města za poskytnuté informace směřující k dopadení pachatelů zničených 
parkovacích automatů 10.000,- Kč. 
Nákup ostatních služeb: technické služby, údržba, úklid, čištění, posyp chodníků, parkovišť 1.098.900,- 
Kč, čištění odstavných ploch - Hvožďany 13.407,- Kč, doprava materiálu  19.697,50 Kč, údržba odstavné 
plochy 10.146,- Kč, úprava základů, dovoz, zabezpečení parkovacích automatů 14.421,- Kč. 
Finanční příspěvek Nadace Jihočeské cyklostezky 5.835,- Kč.  
Opravy a udržování : oprava chodníku u Mateřské školy Jahůdka 88.781,- Kč, oprava chodníku na 
náměstí 2.049,50 Kč, oprava chodníku před hotelem Panská na nám. T. G. Masaryka 22.000,- Kč, oprava 
chodníku Na Libuši 82.503,50 Kč, oprava chodníku u čp.476 v Zářečí 27.194,- Kč. 
2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě : 92.325,50 Kč dopravní značení – opravy a údržba, montáž 
značek, samolepky  vyhrazené parkování. 
2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly: 10.703,50 Kč: oprava kanalizace a 
vyčištěné stoky. 
3111  Předškolní zařízení : 1.500.000,- Kč : Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859:  dotace 
na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu města Bechyně 
3113  Základní školy: 6.135.846,40 Kč : 
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Základní škola Bechyně, Libušina 164 - 
2.200.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu města Bechyně  
523.720,- Kč neinvestiční účelový transfer dle dopisu MŠMT č.j.4676/2012-46 na akci "Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1,4 EU" na projekt 
č.CZ.1.07/1.4.00/21.0458 pro Základní školu Bechyně, Libušina 164 
Základní škola Bechyně, Školní 293 - 
2.950.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu města Bechyně 
462.126,40 Kč  neinvestiční účelový transfer dle dopisu MŠMT č.j.4676/2012-46 na akci "Operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1.4" na projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.2380 
pro Základní školu Bechyně, Školní 293. 
3122  Střední odborné školy:  10.000,- Kč : příspěvek SUPŠ Bechyně na točířskou soutěž. 
3311  Divadelní činnost: 4.000,- Kč: Bechyňský divadelní spolek Lužnice - finanční příspěvek.  
3312  Hudební činnost: 6.878,- Kč: finanční příspěvky: 
5.000,- Kč dudácká muzika Duha - J. Benedik Stará Vráž ,  
1.000,- Kč  J. Hašlar hudební skupina ERRROR,  
878,- Kč P.Bárta hudební skupina Jednímtahem. 
3313  Filmová tvorba, distribuce, kina:   520.153,- Kč: finanční příspěvek na provoz kina v Bechyni na 
plyn, vodné, stočné, elektrickou energii pro Z.Nováka ve výši 100.000,- Kč,  
2 ks hasicí přístroj 2.376,- Kč,  
KINO - revize hasicích přístrojů 1.224,- Kč, vyvážení septiku 1.694,40 Kč, instalatérské práce 11.034,- 
Kč,  revize kino-zařízení 2.105,- Kč 
KINO - oprava zařízení 2.194,- Kč, oprava krytiny 58.358,40 Kč, oprava okapových svodů 8.547,60 Kč, 
oprava oken a fasády 332.619,60 Kč 
3319  Ostatní záležitosti kultury j.n. : 40.092,- Kč: 
9.600,- Kč dohoda – vedení kroniky města 
299,- Kč čtvrtky, lepidlo, desky, psací potřeby na kroniku 
193,- Kč cestovné 
30.000,- Kč neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt 
Kulturní léto v Bechyni. 
3322  Zachování a obnova kulturních památek: 94.000,- Kč :  
finanční příspěvky na opravu nemovitých kulturních památek: 
Z rozpočtu města Bechyně: 
20.000,- Kč finanční příspěvek společnosti MATANA a.s. na obnovu omítek ohradní zdi židovského 
hřbitova v Bechyni (Židovská obec). 
4.000,- Kč Klára Bukovská obnova garážových vrat a související práce, Libušina č.p.167 v Bechyni 
Z rozpočtu Ministerstva kultury ČR: 
51.000,- Kč MATANA a.s. na obnovu omítek ohradní zdi židovského hřbitova v Bechyni (Židovská 
obec)  
19.000,- Kč Klára Bukovská obnova garážových vrat a související práce, Libušina č.p.167 v Bechyni. 
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického 
povědomí : 73.408,60 Kč : 
Materiál (zemina, hnojiva, 2 ks žardina ) 1.450,- Kč k památníku obětem 1. světové války. 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje na projekt Drobná oprava a údržba památníku obětem 1.  
světové války v Bechyni neinvestiční příspěvek ve výši 50.000,- Kč. Celkové náklady na realizaci 
projektu činily 71.958,60 Kč, z toho příspěvek Jihočeského kraje 50.000,- Kč, vlastní zdroje města 
21.958,60 Kč. Jednotlivé výdaje: očista památníku, sochy, dlažby na památníku obětem I. světové války 
3.937,- Kč, prořez a ošetření keřů, výsadba nové zeleně, revitalizace trávníku, zemina, mulčovací kůra 
38.358,- Kč, obnova písma na památníku obětem I. světové války 650,- Kč, očista sochy a zlacení písma 
na památníku obětem I. světové války 2.013,- Kč, očištění a konzervace 2 ks bronzových desek na 
památníku obětem I. světové války 3.000,- Kč, oprava ohradního plotu památníku obětem I. světové 
války 24.000,60 Kč. 
3341  Rozhlas a televize : 39.456,- Kč : servisní prohlídka městského rozhlasového zařízení. 
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3349  Záležitosti sdělovacích prostředků : 163.061,- Kč :  materiál, kopírování,  tisk Městského 
zpravodaje. 
3392  Zájmová činnost v kultuře: 6.002.435,- Kč :  
9.500,- Kč model vykopávání mohyl  
4.225.000,- Kč dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně  včetně městské knihovny a 
městského muzea z rozpočtu města Bechyně  
20.000,- Kč neinvestiční příspěvek od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na 
Bechyňské Jaro 2012 XX. - krajská postupová přehlídka 
20.000,- Kč neinvestiční příspěvek od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt  
"Divadlo v trávě XX." 
70.000,- Kč neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt  
"Divadlo je komunikace 2012"  
35.000,- Kč neinvestiční příspěvek od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt 
Osvětlení stálé expozice a zasklení nových vitrín v Městském muzeu, nám. T. G. Masaryka 140, 391 65  
Bechyně 
Opravy a udržování: 
oprava stropu Kulturního domu 189.953,- Kč,  
v rámci projektu „Světlo světa - výměna oken na KD Bechyně“, byla provedena výměna oken 
v Kulturním domě v Bechyni, celkové náklady 1.432.982,- Kč, město Bechyně požádalo o dotaci v rámci 
uvedeného projektu ze Státního zemědělské intervenčního fondu, dotaci město obdrželo v roce 2013 ve 
výši 698.049,- Kč ( z toho příspěvek společenství – EU 558.439,- Kč, příspěvek z národních zdrojů 
139.610,- Kč). 
3399  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 139.758,- 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 soutěže o ceny na ples města, náklady na 
ples města,  setkání seniorů ve Hvožďanech, předvánoční setkání seniorů v Bechyni. 
3412  Sportovní zařízení v majetku obce : 937.719,76 Kč 
34.137,- Kč ostatní osobní výdaje - dohody minigolf 
229,- Kč rukavice  
5.168,- Kč koberec na stadion 
5.104,50 Kč materiál na zateplení bazénu 
12.333,56 Kč postřik na stadion 
8.196,- Kč umělý trávník 
17.317,- Kč písek 
214,- Kč odstraňovač vlhkosti 
5.472,- chemikálie do bazénu 
114.812,- Kč studená voda 
361.985,- Kč elektrická energie 
19.021,- Kč pohonné hmoty a maziva 
služby – celkem 283.121,40,- Kč – z toho: 243.000,- Kč p.D.Kubasko  správa stadionu, kontrola 
spalinových cest 600,- Kč, odvoz klestí ze stadionu 1.800,- Kč, přistavení vleku 1.044,- Kč, zimní údržba 
zeleně na stadionu 20.976,- Kč, pískování povrchu hřiště 3.504,- Kč, výroba sedáků na stadion 924,- Kč, 
natahování sítí 1.031,40 Kč, znalecký posudek 4.800,- Kč, výroba prken 2.112,- Kč, servis sekačky 
3.330,- Kč 
opravy a udržování – celkem 70.609,30 Kč – z toho : oprava kamen – bazén 2.178,- Kč, instalatérské 
práce 37.111,60 Kč, oprava elektroinstalace 2.884,80 Kč, oprava osvětlení 1.058,40 Kč, oprava sekaček 
5.631,- Kč, oprava na minigolfu 6.480,- Kč, oprava obkladů v bazénu 3.816,50 Kč, zasklívání  oken 
4.967,- Kč, oprava kola 80,- Kč, oprava křovinořezu 6.402,- Kč. 
3419  Ostatní tělovýchovná činnost:  215.512,- Kč : nájemné hřiště Hvožďany 3.354,- Kč, údržba hřiště 
Hvožďany 9.960,- Kč, elektrická energie hřiště Hvožďany 679,- Kč, ceny pro sportovní soutěže 1.037,- 
Kč, finanční příspěvky a dary občanským sdružením a spolkům, fyzickým osobám na sportovní aktivity a 
soutěže celkem 200.482,- Kč, podrobný rozpis poskytnutých finančních příspěvků a darů je uveden 
v bodě č.10. 
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3421  Využití volného času dětí a mládeže: 55.466,10 Kč: kolotoč pro děti 29.995,10 Kč, materiál na 
dětská hřiště (nátěrové hmoty, písek atp.) 15.611,- Kč, pohonné hmoty do sekačky 360,- Kč, revize 
dětského hřiště 2.000,- Kč,  
finanční příspěvky: Občanské sdružení GALAXIE Bechyně 2.000,- Kč,  finanční příspěvek Sdružení dětí, 
mládeže a rodičů HAFFO  3.000,- Kč, JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Bechyně 2.500,- 
Kč. 
3513  Lékařská služba první pomoci:  1.583.686,- Kč :  
dotace na lékařskou pohotovostní službu v Bechyni pro příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko 
Bechyně celkem 1.560.000,- Kč, z toho dotace Jihočeského kraje 857.000,- Kč, dotace z rozpočtu města 
Bechyně 703.000,- Kč,  zákonné a havarijní pojištění sanitního vozu 23.686,- Kč. 
3612  Bytové hospodářství : 30.791.533,22 Kč :  
Správa, opravy a údržba bytového fondu činí celkem 18.327.606,39  Kč, z toho: 
3.690,- Kč kamna 
62.187,30 Kč materiál 
8.931,92 Kč studená voda 
15.780,01 Kč teplo 
18.601,66 Kč teplá voda 
25.215,05 Kč elektrická energie 
43.180,70 Kč služby pošt 
13.801.339,55 Kč opravy a údržba bytového fondu  
3.298.712,80 Kč služby, mandátní odměna za správu bytového fondu, revize, servis 
132.000,- Kč právní pomoc,  
191.620,- Kč  neinvestiční transfery společenství vlastníků bytových jednotek – platby do fondu oprav  
726.347,40 vratky předplacených nájmů  
Úhrady služeb,vyúčtování služeb v bytových domech činí celkem 12.031.750,83 Kč, z toho: 
1.451,- Kč materiál 
2.712.566,- Kč studená voda 
2.987.917,- Kč teplo 
1.954.739,- Kč teplá voda 
372.738,- Kč elektrická energie 
14.957,88 Kč služby telekomunikací  
770.482,84 Kč ostatní služby např. STA, výtahy, komíny 
7.507,11 opravy a údržba 
3.209.392,- Kč  vratky přeplatků za služby 
Bytové hospodářství – další platby celkem  432.176,- Kč, z toho: 
mandátní odměna za prodeje bytových jednotek 102.300,- Kč,  inzerce 56.568,- Kč, kolky 71.750,- Kč, 
daně z převodu nemovitosti za prodané byty 201.558,- Kč. 
3613  Nebytové hospodářství : 337.116,70 Kč : 
42.004,- Kč studená voda 
29.110,- Kč elektrická energie  
48.000,- Kč správa nebytových prostor  
408,- Kč čištění střechy Novodvorská 301 
1.000,- Kč soudní poplatek 
36.543,- Kč vratky za vyúčtování služeb 
10.394,- Kč oprava střechy- Hvožďany (bývalá škola) 
41.652,50 Kč oprava nebytových prostor nám.TGM č.p. 12 
46.998,- Kč oprava elektroinstalace  nám. TGM č.p.4 
18.600,- Kč oprava komínu- vložkování nám. TGM č.p.4 
3.948,- Kč oprava svodu TGM č.p.12 
628,80 Kč stavební opravy - ordinace v MŠ Jahůdka 
3.366,- Kč oprava dveří, štukování - TGM č.p.12 
35.972,40 Kč oprava vrat - Novodvorská č.p.301 
5.676,- Kč instalatérské práce- TGM č.p. 12 
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1.302,- Kč výměna vodoměru 
837,60 Kč oprava elektrorozvaděče 
318,- Kč  oprava elektroinstalace 
9.498,- Kč oprava vodoinstalace č.p. TGM 12 
860,40 Kč oprava elektroinstalace Novodvorská č.p. 301 
3631  Veřejné osvětlení : 1.523.056,50 Kč:  
27.065,- Kč slavnostní vánoční osvětlení,  
47.765,- Kč elektromateriál na veřejné osvětlení,  
945.845,- Kč elektrická energie, 
380.010,- Kč opravy a údržba veřejného osvětlení , 
22.488,- Kč demontáž vánočního osvětlení, 
87.855,50 Kč instalace a montáž vánočního osvětlení 
12.028,- Kč revize zásuvek, převoz sloupů veřejného osvětlení, projekt na veřejné osvětlení, vyhledávání 
poruch na veřejném osvětlení. 
3632  Pohřebnictví : 437.618,20 Kč :  
4.550,- Kč dohoda o provedení práce na úklid hřbitova 
7.755,- Kč materiál (kropáče, cedule, rakve do společného pohřebiště ze zrušených hrobů, keře) 
4.761,- Kč studená voda, 
148.942,40 Kč nákup ostatních služeb celkem, z toho:  
kácení stromů na hřbitově 29.160,- Kč,  
odvoz pařezů, suti ze hřbitova, práce na hřbitově, úprava terénu, dovoz zeminy, odvoz kontejnerů, ořez 
stromů na hřbitově, služby ve smuteční kapli, výsadba keřů, instalatérské práce, odvoz pařezů ze hřbitova 
30.255,20 Kč, 
správa pohřebiště 89.527,20 Kč. 
271.609,80 Kč opravy a udržování celkem, z toho:  
instalatérské práce na hřbitově 677,- Kč, 
oprava káry 5.160,- Kč, 
oprava hřbitovní zdi 95.933,- Kč,  
oprava fasády- hřbitov 53.003,- Kč, 
oprava společného pohřebiště 116.836,80 Kč. 
3639  Komunální služby a územní rozvoj :  964.958,32 Kč: 
8.255,- Kč ostatní osobní výdaje - dohody na práce ve Hvožďanech, péče o nalezené psy, 
6.888,- Kč hliníková vitrína, 
4.004,20 Kč materiál na veřejné záchodky, 
590,- Kč vánoční řetěz, 
6.060,- Kč známky pro psy,  
1.836,- Kč stříška informační tabule, 
180,- Kč smuteční větvička do vitríny, 
630,- Kč materiál ke kotcům pro psy, 
140,- Kč výstražná tabule  o používání  vody u pumpy, 
360,- Kč cedule, 
158.749,80 Kč úroky k úvěrům na akci rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka 1. a 2. etapa,  
5.079,- Kč studená voda veřejné záchodky 
40.979,- Kč elektrická energie veřejné záchodky,  
1.842,- Kč elektrická energie náměstí TGM 
1.127,- Kč nájemné za pozemky 
416.966,30 Kč nákup ostatních služeb celkem, z toho:  
správa a údržba a provoz veřejných záchodků 179.924,80 Kč, dovoz kameniva 465,60 Kč, deratizace, 
asanační práce 60.000,- Kč, údržba programu a doplnění mapy 8.400,- Kč, Český úřad zeměměřičský - 
dálkový přístup 6.900,- Kč, TOI -TOI servis veřejných záchodků 9.120,- Kč, informační tabule 4.000,- 
Kč, zakrytí, odkrytí značek na náměstí 2.982,- Kč, demontáž oplocení 3.438,- Kč, úklid náměstí 3.687,- 
Kč, znalecký posudek 3.000,- Kč, zpracování projektu na dělení parcel 42.000,- Kč, vytýčení pozemků 
6.480,- Kč, zpracování zaměření polohopisu a vlastních sítí pro digitální technickou mapu 48.106,- Kč, 
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demontáž opláštění kašny 996,- Kč, instalace informační cedule 2.053,90 Kč, přeprava materiálu 5.634,- 
Kč, uveřejnění formuláře 252,- Kč, zhotovení střechy informační cedule 632,- Kč, zabudování vývěsky 
2.059,- Kč, zámečnické práce – kašna 9.322,- Kč, kopie mapy 100,- Kč, převoz lavic 1.956,- Kč, vytýčení 
sítí 965,- Kč, přeložení kabelu 7.250,- Kč, práce s plošinou 1.598,- Kč, překládka kabelů 3.011,- Kč, 
řezání skla 594,- Kč, veterinární činnost 2.040,- Kč, 
75.992,42 Kč opravy a udržování celkem, z toho:  
opravy veřejných záchodků 5.185,52 Kč, oprava komínu v Senožatech 15.000,- Kč, dodávka a montáž 
dveří a oken – Senožaty 21.009,60 Kč, oprava poškozeného kabelu 4.378,80 Kč, instalatérské práce – 
kašna 24.217,- Kč, oprava nástěnky 891,- Kč, opravy vývěsky  4.782,50 Kč, oprava autobusové zastávky 
528,- Kč.  
40.012,60 Kč členské příspěvky sdružením, kde je město členem (Svaz měst a obcí ČR, Svaz měst a obcí 
Jihočeského kraje, Sdružení lázeňských míst, Sdružení historických sídel), 
2.000,- Kč kolky, 
- 246,- Kč daně z převodu nemovitostí, 
22.513,- Kč, daň z nemovitosti 20.957,- Kč, 
171.000,- Kč částečná úhrada ztráty společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2011, 
Za rok 2006 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. ztráta 2.064 tisíc Kč,  
za rok 2007 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. ztráta 1.451 tisíc Kč, 
za rok 2008 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. ztráta 387 tisíc Kč, 
za rok 2009 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. zisk 267.tisíc Kč,  
za rok 2010 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. zisk 20.tisíc Kč, 
za rok 2011 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. ztráta 253.tisíc Kč, 
za rok 2012 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. ztráta 394.tisíc Kč 
3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů : 94.026,- Kč : odvoz, uložení, likvidace nebezpečného 
odpadu např. elektrické spotřebiče, zářivky, pneumatiky atp. 
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů: 4.128.563,39 Kč : 
3.528,- Kč odpadkové koše,  
4.200,- Kč vložky do košů, 
4.120.835,39 Kč nákup ostatních služeb celkem: z toho: 
MH Odpady s.r.o. služba – opady vážení 1.440,- Kč, 
COMPAG Votice s.r.o., svoz a uložení odpadu 2.076.274,89 Kč,  
SH Drtiče s.r.o. využití odpadu 63.868,- Kč,  
Obec Chrášťany uložení odpadu 993.212,50 Kč,  
BYTENES Bechyně spol. s r.o.  vyvážení odpadkových košů 335.160,- Kč,  
BYTENES Bechyně spol. s r.o. – např. odvoz odpadu, sběr a přeprava komunálního odpadu 639.115,- 
Kč,  
SNN Bechyně a.s. odvoz kontejneru 1.637,- Kč, 
Vaníček, Hvožďany  zpevnění plochy pod kontejnery 10.128,- Kč. 
3727  Prevence vzniku odpadů: 688.482,11 Kč: COMPAG Votice s.r.o., svoz a likvidace separovaného 
odpadu 678.454,11 Kč , EKO-KOM, a.s. vratka neoprávněně vyplacené odměny 10.028,- Kč. 
3729  Ostatní nakládání s odpady : 433.529,50 Kč :  
109.138,50 Kč úklid černých skládek,  
204.000,- Kč provoz sběrného dvora, 
1.200,- Kč užívání komunikace, 
96.000,- Kč řízení projektu rekultivace skládky Senožaty, 
6.048,- Kč rozbory vody skládka Senožaty, 
17.143,- Kč měření plynu skládka Senožaty. 
3745  Péče o vzhled obcí a  veřejnou zeleň : 2.649.946,20 Kč :  
57.000,- Kč ostatní osobní výdaje – sekání trávy v Senožatech a Hvožďanech, 
11.880,- Kč držáky květináčů, 
58.882,- Kč  materiál – např. travní semeno, nátěrová a ošetřovací barva, sadební materiál, zemina, 
květiny,  
1.560,- Kč odborný posudek na lípu 
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2.520.624,20 Kč nákup ostatních služeb celkem, z toho:  
BYTENES Bechyně spol. s.r.o. - údržba veřejné zeleně, sekání trávy, zastřihávání stromů a keřů, kácení 
stromů, likvidace suchých stromů, prořezávky, odvoz listí, stromů, úklid okolí 2.330.419,20 Kč, 
údržba a užívání klášterní zahrady - ZUŠ Václava Pichla 45.000,- Kč, 
P.Beneš, Bechyně zimní údržba rostlin, prořezávání stromů, výsadba rostlin 64.936,- Kč,  
K.Sládek, Bechyně oplechování květináčů 5.940,- Kč,  
M.Nedbal kácení stromů 7.200,- Kč, 
J.Nohava  vysíkání travních porostů 59.400,- Kč,  
BYTENES Bechyně spol. s.r.o. montáž plotu Klášterní zahrada  7.729,- Kč. 
4351  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení:  1.025.135,66 Kč : 
478.408,- Kč platy pečovatelek 
39.000,- Kč dohody s pomocnými pečovatelkami 
162.647,- Kč povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, 
2.305,- Kč ochranné pomůcky 
536,- Kč léky, zdravotnický materiál 
2.906,- Kč monitor 
18.641,- Kč materiál (např. čistící prostředky, těsnění do jídlonosičů, nádobí, sáčky) 
5.637,30 Kč studená voda 
17.204,99 Kč teplo 
71.820,92 Kč elektrická energie 
6.174,85 Kč teplá voda 
19.862,73 Kč pohonné hmoty a maziva 
2.957,88 Kč telekomunikační poplatky 
9.155,- Kč zákonné a havarijní pojištění auta 
1.650,- Kč školení 
122.093,10 Kč služby (např. vyúčtování PHM, vyúčtování služeb a zálohy na služby v Domě 
s pečovatelskou službou) 
63.374,89 Kč (oprava vrat u garáže, opravy auta, oprava kola, opravy v DPS)  
761,- Kč cestovné. 
4379  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:  10.000,- Kč :  finanční příspěvky 
občanským sdružením, podrobný rozpis poskytnutých finančních příspěvků je uveden v bodu č.10. 
5311  Bezpečnost a veřejný pořádek: 895.535,23 Kč : výdaje spojené s městskou policií v Bechyni –  
519.645,- Kč platy dvou městských strážníků  
6.375,- Kč dohody se strážci přechodů, úklid služebny městské policie 
176.680,- Kč povinné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 
21.364,- Kč ochranné pomůcky 
857,- Kč léky a zdravotnický materiál  
11.969,- Kč fotopasti 2 ks 
1.895,- Kč alkoholtester 
2.198,- Kč teleskopický žebřík 
21.397,20 Kč materiál  
29.369,- Kč elektrická energie 
156,- Kč služby pošt 
14.806,03 Kč telekomunikační poplatky 
750,- Kč pronájem střelnice 
53.205,- Kč pronájem zařízení na měření rychlosti 
14.700,- Kč školení 
7.790,- Kč služby (např.revize EZS, HP, úprava oděvů, služby PC) 
4.489,- Kč opravy  (opravy kol, oprava EZS)  
6.590,- Kč cestovné 
1.300,- Kč kolky 
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5512  Požární ochrana – dobrovolná část :   606.967,35 Kč 
 z toho:  JSDH Bechyně     561.478,35  Kč 
              JSDH Senožaty       21.961,- Kč 
              JSDH Hvožďany     23.528,- Kč 
 (jedná se např. o výdaje na refundace a k nim příslušné odvody na SZ a ZP, finanční dary, věcné dary, 
potraviny, materiál na opravy hasičské techniky, hadice, drobný materiál, ochranné pomůcky, ochranné 
oděvy, uniformy, opravy a údržba hasičské techniky, zbrojnice,  STK, emise, revize,  lékařské prohlídky, 
PHM, školení, služby, elektrická energie, teplo, služby telekomunikací a radiokomunikací, pohoštění, 
finanční příspěvek SDH Bechyně na činnost 7.000,- Kč a na zprovoznění hasičského muzea 60.000,- Kč). 
6112  Zastupitelstva obcí: 1.621.905,64 Kč : odměny členů zastupitelstev obcí, povinné pojistné na 
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, refundace, služby telekomunikací, školení, cestovné, 
pohoštění, finanční dary za práci ve výborech a komisích. 
6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv: 137.222,60 Kč : 
Dotace na volby do zastupitelstva kraje: 
Město Bechyně obdrželo dotaci na volby do zastupitelstva kraje, které se konaly ve dnech 12. a 13. října 
2012 ve výši 195.000,- Kč, byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 133.722,60 Kč, k vrácení při 
finančním vypořádání za rok 2012 částka ve výši 61.277,40 Kč. Finanční prostředky byly vráceny v roce 
2013 na účet Jihočeského kraje. Rozdělení výdajů: 
93.027,- Kč odměny členů komisí a ostatních pracovníků při zajišťování voleb         
3.928,- Kč ostatní platy (refundace)                                                                             
1.329,- Kč  ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                  
10.207,80 Kč materiál          
1.296,- Kč  služby pošt                                                                                                  
8.800,80 Kč  služby telekomunikací a radiokomunikací                                                  
7.000,-Kč pronájem                                                                                                      
1.414,- Kč cestovné                                                                                                       
6.720,- Kč občerstvení  
Dotace na volby prezidenta ČR: 
Město Bechyně obdrželo v roce 2012 dotaci na přípravnou fázi volby prezidenta České republiky, které 
se konaly v roce 2013, v celkové výši 25.600,- Kč. Byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 3.500,- 
Kč, které byly použity na ostatní osobní výdaje.  K vrácení při finančním vypořádání za rok 2012  
22.100,- Kč. Finanční prostředky byly vráceny v roce 2013 na účet Jihočeského kraje. 
6171  Činnost místní správy: 12.436.826,80 Kč 
7.180.694,- Kč platy zaměstnanců v pracovní poměru       
101.554,- Kč ostatní osobní výdaje                                                                                          
1.796.432,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  
646.714,- Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  
36.804,- Kč povinné pojistné na úrazové pojištění 
1.049,- Kč ochranné pomůcky 
60,- Kč léky a zdravotnický materiál                     
16.723,60 Kč knihy, učební pomůcky a tisk               
169.986,10 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek   
320.994,54 Kč nákup materiálu j.n.                             
39.528,- Kč studená voda                                          
158.872,- Kč plyn                                                       
268.262,- Kč elektrická energie                                 
30.476,15 Kč pohonné hmoty  a maziva                      
144.968,- Kč služby pošt                                            
239.205,41 Kč služby telekomunikací a radiokomunikací  
26.070,- Kč služby peněžních ústavů                          
1,- Kč nájemné                                                              
87.710,- Kč služby školení a vzdělávání                    
707.367,54 Kč nákup ostatních služeb j.n.                   
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196.881,80 Kč opravy a udržování                                
86.568,60 Kč programové vybavení                           
29.874,- Kč cestovné                                                 
9.268,16 Kč pohoštění                                                  
18.875,90 Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady   
1.500,- Kč neinvestiční transfery občanským sdružením 
7.600,- Kč platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 
21.278,- Kč náhrady mezd v době nemoci                       
91.509,- Kč ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   
Podrobnější členění některých položek: 
Materiál 320.994,54 Kč např.náplně do tiskáren 130.568,- Kč, kancelářské potřeby, psací potřeby, papír, 
tiskopisy, obálky, čistící a úklidové prostředky, drobný materiál, razítka, žárovky, atp. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 169.986,10 Kč:  
monitor 3.000,- Kč, telefon 1.390,- Kč, PC Allegro (6ks) 63.000,- Kč, monitor 4.259,- Kč, paměťový 
modul 6.874,50 Kč, multifunkční tiskárna 2.507,- Kč, AccessPoint 3.190,- Kč, akuvrtačka 1.475,- Kč, 
kancelářské židle 5 ks 27.757,- Kč, monitor 2.832,- Kč, orientační  organizační tabule MěÚ 1.530,- Kč,  
psací stůl 5.640,- Kč, stůl šedý 2.460,- Kč, Switch TP-Link 2.388,- Kč, sešívačka 1.014,60 Kč,  PC HAL 
3000 Silver 14.385,- Kč, notebook 16.111,- Kč, laminátor 1.653,- Kč, nástavce na police 3 ks 3.240,- Kč, 
deska stolu 1.080,- Kč, kontejner se zásuvkami 4.200,- Kč.   
Nákup ostatních služeb 707.367,54 Kč:  
údržby programu, upgrade, update, služby PC, práce techniků, údržba počítačové sítě  339.186,50 Kč, 
servisní služby na zařízení kopírky 41.476,24 Kč, příspěvek na stravné 118.312,- Kč, sociální fond 
příspěvek na stravování, vstupenky (kultura, sport) 122.541,- Kč, poplatky CCS, Silmet, vyúčtování PHM 
1.494,- Kč, poplatky za rozhlas a televizi 2.160,- Kč, registrace na stránkách Obec účtuje 1.440,- Kč,  
kopírování výkresů 1.130,- Kč, preventivní prohlídky zaměstnanců 1.250,- Kč, rozmrazení přípojky 
1.442,- Kč, výměna a programování telefonů 1.860,- Kč, vazba zápisů rady a zastupitelstva  2.050,- Kč, 
zveřejnění inzerátu 6.972,- Kč, tiskové služby 430,- Kč, výsadba truhlíků 200,- Kč, revize hasicích 
přístrojů 674,- Kč, servis kopírky 840,- Kč, servis klimatizace 7.095,60 Kč, úhrada za tlumočení 3.500,- 
Kč, odvoz odpadu, stěhování nábytku 3.681,- Kč, revize kotlů 5.148,- Kč, práce s plošinou - čištění okapů 
2.070,- Kč, karta na televizi 600,- Kč, oprava infotabule 1.330,- Kč, překládka tel. poboček 2.041,20 Kč, 
olištování plánů map 176,- Kč, tisk reklamní  orientační tabule 1.130,- Kč, čištění zatikových kapes 
1.380,- Kč,  dohledová služba 7.992,- Kč, revize EZS 2.396,- Kč,  mytí auta 199,- Kč, znalecké posudky 
24.521,- Kč, výměna kol 150,- Kč, výzdoba v obřadní síni 500,- Kč.  
Opravy a udržování 196.881,80 Kč :  
oprava tiskárny 840,- Kč, opravy kotle 4.056,- Kč, oprava elektroinstalace, ohřívače, osvětlení 10.603,20 
Kč, oprava kopírky 2.520,- Kč, opravy aut 9.203,- Kč, oprava počítače 264,- Kč, instalatérské práce 
25.033,60 Kč, opravy v obřadní síni 7.329,- Kč, oprava zdiva 78.000,- Kč, malířské práce 24.825,- Kč, 
stavební práce, opravy kanceláří 31.341,- Kč, opravy hasicích přístrojů 1.368,- Kč, oprava fasády 1.140,- 
Kč, oprava mobilního telefonu 249,- Kč, oprava razítka 110,- Kč.  
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: 58.638,50 Kč bankovní poplatky. 
6320  Pojištění funkčně nespecifikované: 151.164,-  Kč : pojištění majetku města (živelní, odcizení, 
odpovědnost za škodu). 
6399 Ostatní finanční operace: 7.798.704,60 Kč:  
6.116.860,- Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2011, 
1.681.844,60 Kč daň z přidané hodnoty. 
6402 Finanční vypořádání minulých let : 263.902,- Kč :  
vratka účelových finančních prostředků, na které byl v roce 2011 poskytnut účelový transfer (dotace) a 
tyto prostředky nebyly vyčerpány: 
sociální dávky UZ 13306    234.448,- Kč 
sčítání lidu UZ 98005            29.454,- Kč. 

6409 Ostatní činnosti j.n.: 55.730,50 Kč: 
53.470,- Kč členský příspěvek sdružení právnických osob Bechyňsko ve výši 10 Kč / obyvatele, dle stavu 
obyvatel k 1.1.2012 : 5347, 
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2.000,- Kč spoluúčast na úrazu (pojištění odpovědnosti), 
260,50 Kč nevyplacené finanční prostředky na platy za 12/2012. 
 
 
 

Kapitálové výdaje 2012 
 

Kapitálové výdaje – rozpočet 21.430.000,- Kč  po rozpočtových změnách upraven na 
32.696.249,80 Kč skutečnost  24.092.321,27 Kč tj. 112,42 %  schváleného rozpočtu na počátku roku 
a 73,69 % 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 32.696.249,80 24.092.321,27 8.603.928,53 

62 Nákupy akcií a majetkových podílů 0,- 0,- 0,- 

63 Investiční transfery 0,- 0,- 0,- 

69 Ostatní kapitálové výdaje 0,- 0,- 0,- 

X Kapitálové výdaje celkem 32.696.249,80 24.092.321,27 8.603.928,53 
 

 

Kapitálové výdaje 2012 
 
Paragraf 
celkem 
čerpáno v Kč 
 

 
Provádějící firma a název investiční akce 

 
Kč 

   
1032 

podpora ostat. 
produkčních 
činností 

36.292,36 

 
 
LesInfo CZ, a.s. - zpracování lesního hospodářského 
plánu  

 
 

36.292,36 

   
Město Tábor – stavební povolení – parkoviště Obránců 
míru 

1.000,- 

Ing.Valentová - projektová dokumentace - Písecká 207, 
208 

114.000,- 

 
 

2219  
 
 

ostatní  
záležitosti 
pozemních 
komunikací 

 
420.999,- 

WSA doprava a parkování s.r.o. - parkovací automaty 
                                                      3 ks 

305.999,- 

   
2310 

 
pitná voda 

 

Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka - 2. etapa 
BÖGL a KRÝSL, k.s. – stavební práce rekonstrukce 
vodovodu 2.466.965,46 
Ing.Jiří Samec- posudek – vodovod 6.960,-  

2.473.925,46 
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2.589.725,46 Tomáš Kokta - posouzení PD- vodovod Hvožďany 
7.800,- 
Garanta CZ, a.s. - zpracování proj. žádosti - vodovod 
Hvožďany 
108.000,- 

115.800,- 

   
Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka -2. etapa 
BÖGL a KRÝSL, k.s. – stavební práce rekonstrukce 
kanalizace 4.421.965,33 
Pavel Mráz- víceparé - rekonstrukce náměstí - 2. etapa 
– vodovod 3.800,- 

 
 

4.425.765,33 

 
2321 

 
odvádění a 
čištění odpad. 

vod a 
nakládání 

s kaly 
 

4.624.690,33 

KAVAS-W s.r.o. - odlehčovací potrubí ČOV 198.825,- 
Město Tábor - vydání kolaudačního souhlasu 
odlehčovací potrubí ČOV  100,- Kč 

198.925,- 

   
3111 

předškolní 
zařízení 
151.818,- 

Z.Trešl, Bechyně - rekonstrukce vodoinstalace v  
Mateřské škole Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 

 
151.818,- 

   
3341 

rozhlas a 
televize 

166.080,- 

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. - rozšíření bezdrátového 
rozhlasu SARAH 

 
166.080,- 

   
Dům č.p.634 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.3 
SNN Bechyně a.s.  24.638,82 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 41.125,78  

 
65.764,60 

Dům č.p.639 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.8 
SNN Bechyně a.s.  5.194,- 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 43.601,10 

 
48.795,10 

Dům č.p.641 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.1 
SNN Bechyně a.s.  123.500,38 
Z.Trešl, Bechyně 28.473,16 

 
151.973,54 

Dům č.p.638 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.2 
SNN Bechyně a.s.  42.914,32 
Z.Trešl, Bechyně 43.904,28 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 34.388,44 

 
121.207,04 

 
 
 

3612 
 

bytové 
hospodářství 

 
 

2.180.994,17 
 

Dům č.p.827 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.8 
SNN Bechyně a.s.  131.583,40 
Ing.J.Rejlek, Bechyně 2.000,- 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 37.748,90 

 
171.332,30 
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Dům č.p.811 Obránců míru, Bechyně – rekonstrukce  
bytu č.7 
S.Návrat, Bechyně  131.586,15 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 33.340,50 
Ing.J.Rejlek, Bechyně 2.000,- 
Z.Trešl, Bechyně 51.107,50 

 
218.034,15 

 

Dům č.p.617 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.4 
S.Návrat, Bechyně  207.838,- 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 50.437,90 
Z.Trešl, Bechyně 109.466,- 
BYTENES Bechyně spol. s r.o. 2.826,50 

 
370.568,40 

Dům č.p.617 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.1 
S.Návrat, Bechyně  45.066,50 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 44.082,80 
Z.Trešl, Bechyně 91.305,40 
BYTENES Bechyně spol. s r.o. 35.199,60 

 
215.654,30 

Dům č.p.634 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.2 
SNN Bechyně a.s.  176.603,10 
Z.Trešl, Bechyně 58.501,50 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 60.612,40 

 
295.717,- 

Dům č.p.695 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.5 
S.Návrat, Bechyně  109.930,20 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 45.905,26 
Z.Trešl, Bechyně 46.489,20 
 

 
202.324,66 

Dům č.p.683 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.4 
S.Návrat, Bechyně  112.760,82 
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 30.246,84 
 

 
143.007,66 

K.Sládek, Bechyně – přístřešek na kola u DPS 6.847,- 

Dům č.p.816 Obránců míru, Bechyně – rekonstrukce  
bytu č.2  
SNN Bechyně a.s.  23.161,- 
 

 
23.161,- 

Dům č.p.638 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce  bytu 
č.8 
SNN Bechyně a.s.  146.607,42 
 

 
146.607,42 

   
3631 

veřejné 
osvětlení 
178.800,- 

ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. – rekonstrukce  
veřejného osvětlení Tyršova ulice 

 
178.800,- 

   

3639 
 
 

Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka – 2. etapa 
Ing. Jiří Pilský - zveřejnění zakázky - rekonstrukce 
náměstí, přilehlých ulic, rozhodnutí o přijetí zakázky  
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komunální 
služby a 

územní rozvoj 
 
 
 

9.709.443,95 

30.000,- 
BÖGL a KRÝSL, k.s. – stavební práce 9.109.255,95 
Husitské muzeum Tábor - archeologické práce 
232.000,- 
NESS Czech s.r.o. - uveřejnění formuláře 252,- 
Jiří Javorský, Tábor - BOZP 42.736,- 
Ing.arch.Stachová, Tábor - víceparé - rekonstrukce 
náměstí -2.etapa, autorský dozor 156.720,-  
ARCADIS Geotechnika a.s.- opěrná zeď v Klášterní 
ulici geotechnický průzkum 35.640,- 
Geo-Real Tábor s.r.o. - zaměření opěrné zdi 12.960,- 
Ing. Grulich Jiří, Praha - znalecký posudek-opěrná zeď 
22.800,- 
Ing. Samec Jiří, Tábor - technické řešení - opěrná zeď 
55.080,- 
Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka – 1. etapa 
Studio D-akustika s.r.o.- měření hluku 12.000,- 

9.709.443,95 

   
3729 

 
 
 

ostatní 
nakládání 
s odpady 

 
 
 
 

3.783.755,20 
 

Sběrný dvůr Bechyně 
L.Čížek,Želeč u Tábora-projektová dokumentace, 
autorský dozor 75.000,- 
TAREKA s.r.o., Tábor – technický,stavební dozor 
40.500,- 
J.Javorský,Tábor - koordinátor BOZP 4.000,- 
MEVA-CB, s.r.o. – obytná buňka, vč. sociálního 
zařízení 213.600,- 
MEVA-CB, s.r.o. – technické vybavení sběrný dvůr 
1.719.153,60 
KAPEX s.r.o. - řízení projektu - Sběrný dvůr 60.000,- 
STRABAG a.s. – 1.671.501,60 

 
 
 
 
 

3.783.755,20 

   
4351 

osobní 
asistence, 

pečovatelská 
služba a 
podpora 

sam.bydlení 
119.050,- 

 
Kodad Jiří, Bechyně - auto Škoda Praktik pro 
pečovatelskou službu 118.000,- 
Stanice technické kontroly Soběslav - STK Škoda 
Praktik  a převod automobilu na město Bechyně 1.050,- 

 
119.050,- 

   
5512 

požární 
ochrana - 

dobrovolná 
část 

130.672,80 

Dräger Safety s.r.o, Praha – 3 ks dýchací přístroje  130.672,80 

   

 
Celkem 
 

  
24.092.321,27 
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10. Finanční vypořádání s příjemci finančních příspěvků za rok 2012.  
 
V tabulce jsou uvedeni příjemci finančních příspěvků. Kontrola využití finančních příspěvků za rok 2012 
byla provedena a nebylo shledáno neoprávněné použití, příjemcům podpory nebyly předepsány k vrácení 
žádné finanční prostředky.  
Čerpání dle jednotlivých paragrafů v Kč: 
 
 
paragraf rozpočet  

schválený 
rozpočet 
upravený 

skutečnost v Kč  položka 

2141 
vnitřní obchod 

0,- 15.000,- 15.000,- 5492 

3122 
střední odborné školy 

10.000,- 10.000,- 10.000,- 5229 

3311 
divadelní činnost 

4.000,- 4.000,- 4.000,- 5222 

3312 
hudební činnost 

12.000,- 6.878,- 6.878,- 
 

5492 

3313 
film.tvorba,distribuce, kina 

100.000,- 100.000,- 100.000,- 5212 

3322 
zachování a obnova kulturních 
památek 

20.000,- 
4.000,- 

 

71.000,- 
23.000,- 

 

71.000,- 
23.000,- 

5223 
5493 
 

3419 
ostatní tělovýchovná činnost 

130.000,- 
15.000,- 

191.482,- 
9.000,- 

191.482,- 
9.000,- 

5222 
5492 

3421 
využití volného času dětí a 
mládeže 

30.000,- 
 

7.500,- 
 

7.500,- 5222 
 

4379 
ost.služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence 

18.000,- 
2.000,- 

10.000,- 
0,- 

 

10.000,- 
0,- 

5222 
5221 
 

5512 
požárních ochrana – 
dobrovolná část 

7.000,- 67.000,- 67.000,- 5222 

 
celkem  
 

 
352.000,- 

 
514.860,- 

 
514.860,- 
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Název spolku, organizace, sdružení, klubu, 
jméno a příjmení fyzické osoby 

 

 
Výše  

vyplaceného
příspěvku 

v Kč 
rok 2012 

 

 
Použito 
v roce 
2012 

 
K  

vrácení 

 
Paragraf 

Petr Vymětal, Bechyně – pořádání 
keramických trhů, dne 28.7.2012 v Bechyni 

15.000,- 15.000,- 0,- 2141 

Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně 
– 16. ročník točířské soutěže pro žáky středních 
škol 

10.000,-  10.000,- 0,- 3122 

Bechyňský divadelní spolek Lužnice, 
Bechyně 
- činnost divadelního spolku 

4.000,- 4.000,- 0,- 3311 

Josef Benedik dudácká kapela DUHA 
- činnost dudácké muziky  

5.000,- 5.000,- 0,- 3312 

Jindřich Hašlar – kapela ERRROR 
křest CD 

1.000,- 1.000,- 0,- 3312 

Pavel Bárta, Bechyně – nové mikrofonní 
kabely pro hudební skupinu Jednímtahem  

878,- 878,- 0, 3312 

Zdeněk Novák – vodné, stočné, plyn, elektrická 
energie KINO Bechyně 
 

100.000,- vyúčtování  
v roce 
2013 

0,- 3313 

MATANA a.s. - obnova omítek ohradní zdi 
židovského hřbitova v Bechyni (Židovská 
obec). 
Z rozpočtu města Bechyně: 20.000,- Kč. 
Z rozpočtu Ministerstva kultury ČR: 
51.000,- Kč. 
(program regenerace kulturních památek) 

20.000,- 
51.000,- 

20.000,- 
51.000,- 

0,- 
0,- 

3322 

Klára Bukovská - obnova garážových vrat a 
související práce, Libušina č.p.167 v Bechyni. 
Z rozpočtu města Bechyně: 4.000,- Kč. 
Z rozpočtu Ministerstva kultury ČR: 
19.000,- Kč. 
(program regenerace kulturních památek) 

4.000,- 
19.000,- 

4.000,- 
19.000,- 

0,- 
0,- 

3322 

Občanské sdružení „GALAXIE BECHYNĚ“ 
- letní tábor od 11.8. do 25.8.2012 

2.000,- 2.000,- 0,- 3421 

Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO, 
Tábor  
- činnost sdružení 

3.000,- 3.000,- 0,- 3421 

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Bechyně – zájmová činnost mládeže 

2.500,- 2.500,- 0,- 3421 

Poradenské centrum pro sluchově postižené, 
Tábor – finanční podpora centra pro sluchově 
postižené  

2.000,- 2.000,- 0,- 4379 

HOSPIC sv. Jana N.Neumanna,Prachatice 
pomoc nevyléčitelně nemocným, zajištění 
činnosti zařízení  

1.000,- 
 

1.000,- 
 

0,- 4379 
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Svaz tělesně postižených, základní organizace 
Bechyně 
- činnost svazu  

3.000,- 3.000,- 0,- 4379 

Svaz tělesně postižených v České republice, 
o.s. , okresní organizace Tábor 
- provoz půjčovny pomůcek v Táboře 

2.000,- 2.000,- 0,- 4379 

Český svaz PTP, VTNP okresní klub Tábor  
- provozní náklady  

2.000,- 2.000,- 0,- 4379 

Šachový spolek Bechyně 
- činnost spolku   

3.000,- 
 

3.000,- 
 

0,- 3419 

Hockey Club Bechyně – pronájem ledové 
plochy na zimním stadionu  

4.000,- 4.000,- 0,- 3419 

Shotokan Karate klub Bechyně   
- sportovní a závodní činnost oddílu, pořádání  
8.ročníku Jihočeské ligy mládeže a Kata speciál 
v Bechyni 

20.000,- 20.000,- 0,- 3419 

Klub českých turistů – odbor Bechyně 
- činnost klubu   

5.000,- 5.000,- 0,- 3419 

FC Bechyně  
     – údržba a činnost 
     - fotbalové turnaje a činnost mládeže 

 
80.000,- 
26.000,- 

 
80.000,- 
26.000,- 

 
0,- 

 
3419 

Zbytek světa Bechyně –  
40. ročník Koloběžková grand prix Bechyně  

20.000,- 20.000,- 0,- 3419 

Centrum sportu při školním sportovním 
klubu SUPŠ Bechyně 
- sportovní vybavení  

2.482,- 2.482,- 0,- 3419 

Školní sportovní klub při ZŠ Školní,  Bechyně 
- práce s mládeží na zabezpečení sportovních a 
turistických aktivit  

5.000,- 5.000,- 0,- 3419 

TJ JISKRA Bechyně, občanské sdružení – 
12.ročník raftových závodů  

10.000,- 10.000,- 0,- 3419 

Stanislav Verzich, Bechyně –  
10.ročník Memoriálu Pepíka Kučery  
15.ročník zimního Memoriálu Josefa Líkaře  
- nohejbal trojic 

 
2.000,- 
2.500,- 

 
2.000,- 
2.500,- 

 
0,- 
0,- 

 
3419 

 

Občanské sdružení K.O.L.A., Bechyně 
- uspořádání 12.ročníku silničního závodu „Tour 
de Bechyně“ dne 16.9.2012 

10.000,- 10.000,- 0, 3419 

TJ BULLDOGS Bechyně 
- energie, činnost oddílu 

   5.000,-    5.000,- 0,- 3419 

Martin Herza, Bechyně  
- fotbalová soutěž amatérů v roce 2012/2013, 
tzv. „LIGA MĚSTA BECHYNĚ“  
 

3.000,- 
 

3.000,- 
 

0,- 3419 

Matějka Jaroslav, Bechyně –  
5.ročník cyklistických závodů do vrchu v 
Bechyni 

1.500,- 
 

1.500,- 
 

0,- 3419 

FC Leader 90 Bechyně – turnaj v malé kopané 
17.3.2012 

1.000,- 1.000,- 0,- 3419 

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně 
- dotace na činnost hasičů a oddílu mladých 
hasičů   

7.000,- 
 
 

7.000,- 
 
 
 

0,- 5512 
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- zprovoznění hasičského muzea 60.000,- 60.000,- 
vyúčtování 

v roce 
2013 

 
Celkem  

 
514.860,- 

Vyúčtování 
provedeno 
u fin.přísp. 

ve výši  
354.860,- 

Kč 
 

 160.000,- 
Kč bude 

vyúčtováno 
v souladu se 
smlouvami 
v roce 2013 

0,-  

 

 
 
 

11. Stav pohledávek a závazků.  
V přiložené účetní závěrce sestavené k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 je vyčíslen stav pohledávek a 
závazků.  
Krátkodobé pohledávky : 16.827.648,03 Kč (brutto), korekce 3.909.806,88 Kč, 12.917.841,15 Kč 
(netto). 
Bližší rozpis pohledávek:  
Odběratelé (účet 311 brutto) 5.019.400,12 Kč. 
 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 507.434,- Kč (účet 315 ). 
Bližší rozpis je uveden níže v tabulce.  
Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) 3.833.948,34 Kč: jedná se především o zálohy přijaté za služby 
u bytového hospodářství 2.663.628,- Kč, dále zálohy města Bechyně za vodné, stočné, elektrickou 
energii, teplo, teplá voda a ostatní služby, školení, předplatné 1.170.320,34 Kč. 
Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) 7.604,- Kč - pohledávky za stravné a telefonní poplatky.  
Pohledávky za územními rozpočty (účet 348) 8.600,- Kč – pohledávky za okolními obcemi za výkon 
státní správy.  
Dohadné účty aktivní 1.309.076,82 Kč(účet 388)  – nároky na odpočet daně 827,82 Kč, městská policie 
pokuta 200,- Kč, dohadné účty k darům, dotacím, které budou vyúčtovány v roce 2013. Nadace ČEZ – 
finanční dar na rozšíření bezdrátového rozhlasu 150.000,- Kč,  Ministerstvo kultury ČR dotace na obnovu 
památek 70.000,- Kč,  Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace na pečovatelskou službu 390.000,- 
Kč, SZIF – dotace na výměnu oken v Kulturním domě 698.049,- Kč. 
Ostatní krátkodobé pohledávky 5.959.984,75 Kč (účet 377),  ostatní krátkodobé pohledávky Vodafone - 
jistina telefon 1.000,- Kč, náhrada škody za zničené parkovací automaty 139.920,- Kč, Ing. Slabý, 
Pelhřimov 3.300,- Kč, faktury přijaté od dodavatelů služeb spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostor, v roce 2013 bude vyúčtováno nájemcům oproti předepsaným zálohám za rok 2012: 5.815.764,75 
Kč. 
Náklady příštích období 21.600,- Kč (účet 381) softwarové služby právní systém CODEXIS. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 160.000,- Kč (účet 373), poskytnuté finanční příspěvky, které 
budou vyúčtovány v souladu se smlouvami v roce 2013: Z.Novák, Bechyně – úhrada skutečně 
vynaložených nákladů na energie v Kině Bechyně ve výši 100.000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů 
Bechyně - dotace na zprovoznění hasičského muzea ve výši 60.000,- Kč. 
Dlouhodobé pohledávky : 0,- Kč. 
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Dlouhodobé závazky: 20.913.139,70 Kč 
Dlouhodobé úvěry (účet 451): 17.660.000,- Kč.  
Úvěr přijatý v roce 2011 ve výši 16.000.000,- Kč na akci“Bechyně - rekonstrukce náměstí T. G. 
Masaryka – 1. etapa“. Uzavření Smlouvy o úvěru č.10535/11/LCD, č.ev.177/2011-sml bylo schváleno 
Zastupitelstvem města Bechyně dne 8.6.2011. V roce 2012 byly uhrazeny splátky ve výši 5.340.000,- Kč, 
k úhradě zbývá 10.660.000,- Kč. 
Úvěr přijatý v roce 2012 ve výši 7.000.000,- Kč na realizaci stavby „Bechyně - rekonstrukce náměstí T. 
G. Masaryka a okolí – 2. etapa“. Uzavření Smlouvy o úvěru č.10686/12/LCD, č.ev.136/2012-sml bylo 
schváleno Zastupitelstvem města Bechyně dne13.6.2012. S úhradou bude započato v lednu 2013,  
k úhradě zbývá 7.000.000,- Kč. 
 
Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 455) 2.176.341,84 Kč - jedná se o závazky za předplacené nájmy – půdní 
vestavby Na Libuši 2.176.340,84 Kč, předplacený nájem pozemků 1,- Kč. 
Ostatní dlouhodobé závazky (účet 459) 1.076.797,86 Kč -  na tomto účtu jsou vedené závazky                           
k zainvestovaným bytům a výměnám oken 134.992,- Kč, rekonstrukce domu č.p.4 nám. T.G. Masaryka 
625.813,86 Kč, předplacený pronájem za umístění reklamního panelu 315.992,- Kč. 
  
Krátkodobé závazky celkem 30.950.954,55 Kč. 
Dodavatelé (účet 321) - faktury od dodavatelů  1.009.976,22 Kč. 
Daň z přidané hodnoty (účet 343): 298.749,27 Kč. 
U předepsaných závazků vůči zaměstnancům, závazkům ze sociálního pojištění (zúčtování s institucemi 
sociálního zabezpečení) a zdravotního pojištění a jiných přímých daní, se jedná o předepsané platy, 
ostatní osobní výdaje a odměny členů zastupitelstva města za prosinec 2012: 1.120.722,- Kč (účty 331, 
336, 342).  
Předepsaná daň z příjmu právnických osob za rok 2012 za město Bechyně činí 12.741.400,- Kč (účet 
341). Účetní jednotka v roce 2012 prodávala jednotlivé bytové jednotky na sídlišti Na Libuši. Město 
Bechyně finanční prostředky za jednotlivé bytové jednotky obdrželo formou zálohy na účet 324 a po 
uzavření kupní smlouvy byly prodeje účtovány na účet 646. U bytů 668/5 (161.379,- Kč), 652/6 
(299.455,- Kč), 693/5 (318.000,- Kč), 680/4 (370.000,- Kč), 695/3 (302.000,- Kč) a 656/6 (301.550,- Kč) 
bylo v roce 2012 zaúčtováno na účet 324 zálohy, nedošlo však k zaúčtování na účet 646, tato skutečnost 
byla napravena 1.1.2013. V konečné fázi to však vliv na výsledek hospodaření za rok 2012 nemělo, neboť 
tato skutečnost byla zohledněna v daňovém přiznání za rok 2012 a zároveň i na účtu 591 daň z příjmů za 
rok 2012, a tím  výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2012 po zdanění je vykázán v 
pořádku. Na základě konzultace s Finančním úřadem pro Jihočeský kraj bude účet 646 zohledněn i v 
daňovém přiznání roku 2013 tak, aby byla zajištěna návaznost a správnost účetnictví i v návaznosti na 
daně.   
Jiné daně a poplatky (účet 344) 4.401,- Kč, daně z převodu nemovitostí. 
Krátkodobé přijaté zálohy 13.345.900,66 Kč (účet 324). Zálohy na služby za byty a nebytové prostory 
11.284.465,66 Kč, zálohy za sepsané kupní smlouvy k bytům13.200,- Kč, daně z převodu nemovitosti 
38.748,- Kč), zálohy za prodané byty 2.009.487,- Kč, u bytů 668/5 (161.379,- Kč), 652/6 (299.455,- Kč), 
693/5 (318.000,- Kč), 680/4 (370.000,- Kč), 695/3 (302.000,- Kč) a 656/6 (301.550,- Kč) bylo v roce 
2012 zaúčtováno na účet 324 zálohy, nedošlo však k zaúčtování na účet 646, tato skutečnost byla 
napravena 1.1.2013. 
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (účet 374) 693.377,40 Kč, MPSV ČR dotace na pečovatelskou 
službu 390.000,- Kč, dar od Nadace ČEZ na rozšíření bezdrátového rozhlasu 150.000,- Kč, MF ČR 
dotace na volbu prezidenta ČR 22.100,- Kč, na volby do zastupitelstva kraje 61.277,40 Kč, MK ČR 
dotace na obnovu kulturních památek 70.000,- Kč.  
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (účet 345) 462.750,- Kč, jedná se o závazek vůči firmě 
Tapros Tábor, a.s. za prodávané pozemky U Studen  ve výši 462.750,- Kč. 
Ostatní krátkodobé závazky (účet 378) 26.383,- Kč,, dosud nevyplacené přeplatky nájemcům za byty a 
nebytové prostory. 
Dohadné účty pasivní (účet 389) 1.247.295,- Kč, dohadné účty ke spotřebě vody, tepla, plynu, elektřiny, 
teplé vody, finančních příspěvků, služeb. 
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POHLEDÁVKY 
k 31.12.2012  1.1.2012       31.12.2012  

            

účet název PS odpisy předpisy platby zůstatek 
            
315/0001 MP - psi 8 886,00     139 208,00   142 994,00   5 100,00   
315/0003 SP-tombola           
315/0004 MP -
ubytovací kapacita 288,00     18 018,00   18 306,00     
315/0005 MP –
lázeňský nebo rekr. 1 480,00     569 110,00   570 590,00     
315/0014 SP-výpis z 
KN     12 750,00   12 750,00     
315/0017 SP-
rybářské lístky     10 950,00   10 950,00     
315/0018 SP-výpis z 
RT     7 150,00   7 150,00     
315/0025 MP-odpady 
občané 276 716,00   75 982,00   2 669 984,00   2 599 404,00   271 314,00   
315/0027 vratky 
soc.dávek 80 436,00   54 124,00   -1 093,00   2 500,00   22 719,00   
315/0050 SP-
výstavba     43 300,00   43 300,00     
315/0051 MP-veřejné 
prostranství 20 440,00     265 015,00   284 690,00   765,00   
315/0060 znečištění 
prostředí     21 500,00   21 500,00     
315/0071 MP-VHP 10 000,00     30 000,00   40 000,00     
315/0073 SP-
ověřování 100,00     61 040,00   61 140,00     
315/0074 SP-svatby     40 000,00   40 000,00     
315/0083 SP-VHP     53 200,00   53 200,00     
315/0084 VHP-
výtěžek     363 543,00   363 543,00     
315/0090 pokuty MP 2 300,00     198 000,00   184 300,00   16 000,00   
315/0091 pokuty 
město 172 328,00     128 200,00   110 700,00   189 828,00   
315/0092 soudní 
řízení-náhrady 37 285,00   33 350,00     2 227,00   1 708,00   
 315 jiné pohledávky 
z hlavní činnosti  610 259,00   163 456,00  4 629 875,00   4 569 244,00  507 434,00 
            
311/0011 
nájem-pozemky     531 408,40   215 416,40   315 992,00   
311/0013 NN-školka 95 238,00     176 525,00   271 763,00     
311/0016 prodej 
majetku 3 354,00     11 425,00   14 779,00     
311/0021 nájem-byty 2 601 018,00   166 589,00   20 985 040,00   21 522 591,00   1 896 878,00   
311/0022 nájem NP 139 545,67   55 935,00   3 520 091,94   3 522 006,96   81 695,65   
311/0026 nájem 
mov.věcí     17 880,00   17 760,00   120,00   
311/0029 odpady-
podnikatelé 29 453,00   23 793,00   825 092,80   829 460,80   1 292,00   
311/0031 popl.z 
prodlení - byty 1 714 564,00   3 634,00   205 384,00   233 419,00   1 682 895,00   
311/0032 popl.z 
prodlení - NP 2 965,00       566,00   2 399,00   
311/0061 archiv-
výstavba     90,00  90,00     
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311/0062 zálohy na 
služby-byty 

859 530,00   18 201,00   10 755 036,00   10 785 013,00   811 352,00   

311/0063 zálohy na 
služby-NP 34 433,00     546 281,05   555 206,42   25 507,63   
311/0075 rozhlasové 
relace     14 400,00   14 400,00     
311/0076 kopírování     790,00   790,00     
311/0078 inzerce 28 046,40     365 742,00   375 908,40   17 880,00   
311/0092 EKO-KOM     496 015,00   496 015,00     
311/0093 ASEKOL 7 845,44     10 451,07   17 635,73   660,78   
311/0210 vedení 
účetnictví     134 400,00   129 900,00   4 500,00   
311/00300 ost.pohl. 4 506,00     268 103,00   272 609,00     
311/0400 prodej 
dřeva 335 736,40   49 587,20   3 808 627,98   3 916 549,12   178 228,06   
311/0500 smlouvy na 
prodej bytů     13 200,00   13 200,00     
311/0600 parkování     177 249,73   177 249,73     
311/0800 prodej bytů     14 635 200,00   14 635 200,00     
 311 odběratelé 5 856 234,91  317 739,20  57 498 432,97 58 017 528,56 5 019 400,12 
 311 a 315 celkem 6 466 493,91   481 195,20   62 128 307,97   62 586 772,56   5 526 834,12   
      
 
     
 

12. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof 
a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku 
následujícího.  

 Objem poskytnutých dotací ……………0,- 
 Použito na následující účely ……………0,- 
 Nevyčerpaný objem  ------             důvod proč ------ 
 
 

13. 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 2 131.214,85 1 - 39.875,47 

Kultura 1 56.402,10   

Zdravotnic. 1 53.056,93Kč 

Sociální - 

Ostatní -  

Celkem 4 240.673,88 1 - 39.875,47 
 

Město Bechyně má zřízeno pět příspěvkových organizací: 
Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ  70991839 
Základní škola Bechyně, Libušina 164,  IČ 70991766 
Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 
Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 
Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409 
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Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 skončila s výsledkem hospodaření:    80.851,80  Kč 
Základní škola Bechyně, Libušina 164 skončila s výsledkem hospodaření:                      50.363,05 Kč 
Základní škola Bechyně, Školní 293 skončila s výsledkem hospodaření:                       - 39.875,47 Kč 
Kulturní středisko města Bechyně skončilo s výsledkem hospodaření:                              56.402,10 Kč 
Zdravotní středisko Bechyně skončilo s výsledkem hospodaření:                                      53.056,93 Kč 
 
Ztráta vznikla pouze u Základní školy Bechyně, Školní 293 ve výši: - 39.875,47 Kč, vzhledem k tomu, že 
příspěvková organizace má dostatek finančních prostředků v rezervním fondu, bude ztráta hrazena 
z rezervního fondu. Ztráta byla způsobena především díky platbě daně z přidané hodnoty, při celkovém 
vypořádání DPH byl za rok 2012 vypočítán nižší koeficient. 
 
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů 
jsou založeny na finančním odboru Městského úřadu Bechyně.  
 

Účetní závěrka a finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Bechyně schváleno 
Radou města Bechyně  dne 20.03.2013: 
 
 USNESENÍ č. 91/7-13 R 

     

      Rada města Bechyně 
      I.   s c h v a l u j e  

1. účetní závěrku Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 za rok 2012. 
2. účetní závěrku Základní školy Bechyně, Libušina 164 za rok 2012. 
3. účetní závěrku Základní školy Bechyně, Školní 293 za rok 2012. 
4. účetní závěrku Kulturního střediska města Bechyně za rok 2012. 
5. účetní závěrku Zdravotního střediska Bechyně za rok 2012. 
6. hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Bechyně za rok 2012: 

a)   Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839 
b)   Základní škola Bechyně, Libušina 164, IČ 70991766 
c)   Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 
d)   Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 
e)   Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409 

 

      II.   r o z h o d l a 
1. o převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do rezervního fondu takto: 

a)   Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši: 80.851,80 Kč 
b)   Základní škola Bechyně, Libušina 164 ve výši: 50.363,05 Kč 
c)   Kulturní středisko města Bechyně ve výši: 56.402,10 Kč 
d)   Zdravotní středisko Bechyně ve výši: 53.056,93 Kč 
 

2. o úhradě zhoršeného výsledku hospodaření (ztráty) za rok 2012 Základní školy Bechyně, Školní 
293 ve výši 39.875,47 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace. 
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HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
 

 Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859    Počáteční stav k 1.1.2012       Konečný stav k 31.12.2012   Konečný stav k 31.12.2012                                                                                                                 

                                                                                                                                                       NETTO                                     BRUTTO                                NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                                                                                                                                                                 34.745,10                       

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  170.627,00                      592.082,90                      100.139,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                                                                     2.410.300,71 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky 

Kulturní předměty 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě 213.148,43                       229.187,56                          229.187,56 

Zboží 

Zboží na skladě 

Pohledávky  

Odběratelé                                                                                                                                                            1.251,00                             1.251,00 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 338.632,00                    159.350,00                         159.350,00 

Náklady příštích období                                             912,00                                 912,00 

Příjmy příštích období   14.264,00                        8.928,00                               8.928,00 

Finanční majetek  1.239.228,77               1.179.603,50                      1.179.603,50 

 
Závazky 

Závazky  

Dlouhodobé závazky  

Krátkodobé závazky 1.519.882,81                                                            1.146.128,87 

 

 
Stav k 31.12.2012 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
Mateřská škola 
Jahůdka, Bechyně, 
Na Libuši 859 

 
100.139,- 

 
1.579.232,06 

 
533.242,19 

 
1.146.128,87 
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Základní škola Bechyně, Libušina 164                     Počáteční stav k 1.1.2012       Konečný stav k 31.12.2012   Konečný stav k 31.12.2012                                                                                                                 

                                                                                                                                    NETTO                                                  BRUTTO                                    NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,60                                  120.447,00                                0,60        

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                     

  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  52.203,40                      1..374.522,10                        405.632,40 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                        3.436.426,98 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Kulturní předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek      4.269,50 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě  

Zboží 

Zboží na skladě  

Pohledávky  

Odběratelé   25.375,00  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 371.107,00                              342.290,00                              342.290,00  

   

Náklady příštích období                                                      3.356,00                                 3.356,00                                     

Příjmy příštích období   61.052,00                                74.434,00                                 74.434,00  

Dohadné účty aktivní   681.624,40                              735.231,70                             735.213,70  

Finanční majetek 1.812.127,48                        2.002.815,58                          2.002.815,58                                                                          

Závazky  

Dlouhodobé závazky                                                                                                                                                                

Krátkodobé závazky                                                          2.331.485,37                                                                       2.665.501,22 
 
 

 
Stav k 31.12.2012 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
Základní škola 
Bechyně, Libušina 
164 

 
405.633,00 

 
3.158.127,28 

 
898.259,06 

 
2.665.501,22 

 
 
 
 

Základní škola Bechyně, Školní 293                              Počáteční stav k 1.1.2012       Konečný stav k 31.12.2012   Konečný stav k 31.12.2012                                                                                                                 

                                                                                                                                              NETTO                                        BRUTTO                                        NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             7.109,60                 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby                                           

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   675.119,30                           2.961.381,00                       319.479,10 
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Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                4.431.804,68 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek                       135.691,00                          276.012,00                          276.012,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek    

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě 104.219,41                              99.669,17                              99.669,17 

Zboží 

Zboží na skladě  

Pohledávky  
Daň z přidané hodnoty                                                                              41.854,00 
Dohadné účty aktivní                                                                                10.683,02                               269.084,51                           269.084,51 

Odběratelé     95.861,00                                   267,00                                      267,00  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 649.461,60                          623.926,18                                623.926,18  

Náklady příštích období                                                           5.382,00                                 5.382.00  

Příjmy příštích období     

Finanční majetek  2.284.964,03                           2.996.810,83                      2.996.810,83                                              

 
Závazky 
Dlouhodobé závazky                                                                                                      

Krátkodobé závazky  2.111.110,71                                                              2.844.046,51 

 
Stav k 31.12.2012 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
Základní škola 
Bechyně, Školní 293 

595.491,10 3.995.139,69 1.746.584,28 2.844.046,51 

 
 
Zdravotní středisko Bechyně            
                                                                                                                  Počáteční stav k 1.1.2012       Konečný stav k 31.12.2012   Konečný stav k 31.12.2012                                                                                 
                                                                                                                                                   NETTO                                           BRUTTO                              NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                                                     101.283,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                     128.997,50 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě  

Zboží 

Zboží na skladě  

Pohledávky   

Odběratelé 36.669,88                                     10.143,63                             10.143,63 

Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků     7.626,00                                        
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Finanční majetek  136.753,43                                   301.084,36                       301.084,36 

 
 
Závazky 
Dlouhodobé závazky                                                                                                      

Krátkodobé závazky 144.069,11                                                                      221.190,86 
 

 
Stav k 31.12.2012 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
Zdravotní středisko 
Bechyně 

 
0 

 
311.227,99 

 
90.037,13 

 

 
221.190,86 

 
 
 
 
 
 

Kulturní středisko města Bechyně                             Počáteční stav k 1.1.2012       Konečný stav k 31.12.2012   Konečný stav k 31.12.2012                                                                                                                 

                                                                                                                                          NETTO                                             BRUTTO                                     NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                   99.750,00                                 

Software                                                                                                                                  61.000,00                              61.000,00                                 54.900,00 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                 212.983,70                                    

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   142.500,30                              663.777,30                                172.434,30 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                  1.545.682,97                           

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Kulturní předměty                                                                                                         1,00                                          1,00                                          1,00 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě   0,00                                                                     

Zboží 

Zboží na skladě 42.742,38                                     42.682,38                                  42.682,38 

Pohledávky   

Odběratelé      

Poskytnuté provozní zálohy 262.520,00                                  191.800,00                                191.800,00 

Pohledávky z hlavní činnosti 11.788,00                                      11.788,00                                  11.788,00 

Pohledávky za zaměstnanci  1.440,00 

Náklady příštích období  13.148,00                                      19.506,00                                 19.506,00 

Finanční majetek  586.629,42                                    526.658,66                              526.658,66 

  
 
Závazky 
Dlouhodobé závazky                                                                                                      

Krátkodobé závazky  684.658,66                                                         472.040,80 

 
Stav k 31.12.2012 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
Kulturní středisko 
města Bechyně 

227.335,30 792.435,04 547.729,54 472.040,80 
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14. Rozbor hospodaření organizací založených obcí . 
 

Město Bechyně má založenou jednu společnost s ručením omezeným BYTENES Bechyně spol. s r.o., 
společnost za rok 2012  vykázala výsledek hospodaření:ztrátu 393.893,24 Kč. 
Roční účetní závěrka společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. včetně všech zákonem předepsaných 
výkazů je založena na finančním odboru Městského úřadu Bechyně.  
 

BYTENES Bechyně spol. s r.o.                                       Počáteční stav k 1.1.2012       Konečný stav k 31.12.2012    Konečný stav k 31.12.2012 

                                                                                                                                                                                        Brutto                                          Netto  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby 4.284.168,28                   4.542.760,87                         4.238.148,85 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3.081.634,35                   6.125.302,43                         2.659.819,37 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky 764.134,13                        764.134,13                            764.134,13 

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  66.771,70                              30.000,00                             30.000,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě  38.514,47                            27.331,03                                27.331,03 

Zboží 
Zboží na skladě 

 
Krátkodobé pohledávky  

 
 732.194,10                     855.195,37                                   855.195,37 

Dlouhodobé pohledávky  326.330,43                       13.233,70                                     13.233,70 

Pohledávky celkem   1.058.524,53                    868.429,07                                   868.429,07 

 
Finanční majetek  

 
2.625.947,09                  3.320.171,71                                3.320.171,71 

  

  

Závazky  

Krátkodobé závazky  842.241,38                                                                        1.017.419,64 

Dlouhodobé závazky  

  

Stav k 31.12.2012 Dlouhodobý 
majetek 

Oběžná 
aktiva 

Časové 
rozlišení 

Vlastní 
kapitál 

Cizí zdroje Časové 
rozlišení 

BYTENES 
Bechyně spol.  
s r.o. 

7.692.102,35 4.215.931,81 19.467,22 10.707.052,27 1.017.419,64 203.029,47 
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15. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.  
 
 

Město Bechyně přijalo v roce 2012 úvěr od České spořitelny, a.s. ve výši 7.000.000,- Kč na akci 
Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka – 2. etapa. Uzavření Smlouvy o úvěru č.10686/12/LCD, 
č.ev.136/2012-sml bylo schváleno Zastupitelstvem města Bechyně dne 13.6.2012. 
K významným výkyvům v hospodaření v průběhu hodnoceného roku nedošlo. 

        
Ukazatel dluhové služby je přiložen ve dvou variantách, dle metodiky platné podle usnesení vlády 
č.346/2004, ukazatel dluhové služby je 5,45 % a dle z. č. 450/2001 Sb. je ukazatel dluhové služby  
4,40 %. Rovněž je připojena  (tabulková) část závěrečného účtu, ze kterého je možné vyčíst další 
podrobnější údaje o hospodaření města Bechyně v roce 2012.   
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Bechyně (výkaz FIN 2-12, 
rozbor čerpání příjmů a výdajů).  
K překročení plnění daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů 
nedošlo. Příjmy celkem plněny na 100%. 
 
Běžné výdaje, plnění 94,17 %, k výraznému  nedočerpání rozpočtovaných výdajů nedošlo, jak je zřejmé 
z plnění běžných výdajů (viz příloha C, závěrečný účet tabulková část, strany 5 -11).  Rovněž 
k překročení čerpaných výdajů u žádného z paragrafů nedošlo.  
K nedočerpání do 100 % došlo na paragrafech: 1032 podpora ostatních produkčních činností, 2143 
cestovní ruch, 2212 silnice, 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, 2229 ostatní  záležitosti 
v silniční dopravě, 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, 3313 filmová tvorba, 
distribuce a kina, 3319 ostatní záležitosti kultury, 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního 
kulturního, národního a historické povědomí, 3341 rozhlas a televize, 3349 ostatní záležitosti sdělovacích 
prostředků, 3392 zájmová činnost v kultuře, 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, 
3412 sportovní zařízení v majetku obce, 3419 ostatní tělovýchovná činnost, 3421 využití volného času 
dětí a mládeže, 3612 bytové hospodářství, 3613 nebytové hospodářství, 3632 pohřebnictví, 3631 veřejné 
osvětlení, 3639 komunální služby a územní rozvoj, 3721 a 3722 sběr a svoz nebezpečných a komunálních 
odpadů, 3727 prevence vzniku odpadů, 3729 ostatní nakládání s odpady, 3745 péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň, 4351 pečovatelská služba, 5212 ochrana obyvatelstva, 5311 bezpečnost a veřejný 
pořádek, 5512 požární ochrana – dobrovolná část, 6112 zastupitelstva obcí, 6115 volby do zastupitelstev 
územních samospráv, 6171 činnost místní správy, 6320 pojištění funkčně nespecifikované, 6310 obecné 
příjmy a výdaje z finančních operací, 6339 ostatní finanční operace, 6409 ostatních činnosti j.n.  
 
Kapitálové výdaje, plnění 73,69 %, skutečnost 24.092.321,27 Kč, upravený rozpočet 32.696.249,80 Kč,  
rozdíl mezi skutečností a rozpočtem činí 8.603.928,53 Kč. Úspory vznikly zčásti snížením výdajů 
výběrovými řízeními, zčásti tím, že pokračování investičních akcí bude pokračovat v roce 2013 a dále 
zaokrouhlováním. Podrobné čerpání kapitálových výdajů, dle jednotlivých akcí,  je uvedeno v textu 
v článku 9. 
Níže je uveden podrobný rozpis nedočerpaných kapitálových výdajů. 
1032 podpora ostatních produkčních činností o 0,64 Kč, 
2212 silnice o 175.000,- Kč, nedokončené stavební řízení na sídl.Obránců míru, 
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací o 1,- Kč,  
3111 předškolní zařízení o 182,- Kč, 
3341 rozhlas a televize o 528,- Kč, 
3612 bytové hospodářství o 69.005,83 Kč,  
2310 pitná voda o 1.180.274,54 Kč, akce Bechyně – Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný vodovodní 
řad, řízení projektu a organizace zadávacího řízení  ve výši 218.200,- Kč je přesunuta do roku 2013, akce 
rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka – 2. etapa, část vodovod, úspora 962.074,54 Kč, část finančních 
prostředků byla uspořena na dani z přidané hodnoty, neboť město si uplatnilo nárok na odpočet DPH, část 
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finančních prostředků byla ušetřena vzhledem k tomu, že byly uzavřeny dodatky ke smlouvě o dílo na 
méněpráce, 
2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o 1.102.309,67 Kč, finanční prostředky ve výši 
41.075,- Kč byly uspořeny na akci odlehčovací potrubí ČOV, projektová dokumentace na sídl. 5. května 
2. etapa ve výši 290.000,- Kč nebyla zadána vzhledem k tomu, že nejsou majetkově vyřešeny pozemky 
potřebné k realizaci stavby,  akce rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka – 2. etapa, část kanalizace, úspora 
771.234,67 Kč, část finančních prostředků byla uspořena na dani z přidané hodnoty, neboť město si 
uplatnilo nárok na odpočet DPH, část finančních prostředků byla ušetřena vzhledem k tomu, že byly 
uzavřeny dodatky ke smlouvě o dílo na méněpráce,                                                     
3639 komunální služby a územní rozvoj o 4.680.224,05 Kč, akce rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka – 
2. etapa, část komunikace, chodníky, povrchy, úspora finančních prostředků vznikla vzhledem ke snížení 
výdajů výběrovým řízením, část finančních prostředků byla ušetřena vzhledem k tomu, že byly uzavřeny 
dodatky ke smlouvě o dílo na méněpráce, neboť část Klášterní ulice od Domova pro seniory směrem 
k zámku se nerealizovala, další část ve výši cca 170.000,- Kč bude uhrazena v roce 2013, 
3729 ostatní nakládání s odpady o 1.221.052,60 Kč, sběrný dvůr se dokončí v roce 2013, 
4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podp. sam. bydlení o 950,- Kč, 
5311 bezpečnost a veřejný pořádek o 174.400,- Kč, kamerový systém se bude pořizovat v roce 2013, 
5512 požární ochrana – dobrovolná část o 0,20 Kč. 
 
 
16. Účetní závěrka  
Je předložena účetní závěrka. 
Výkazy: 
Rozvaha k 31.12.2012 (období od 1.1.2012 do 31.12.2012), 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012, 
Příloha  k účetní závěrce sestavená k 31.12.2012, 
Přehled o peněžních tocích k 31.12.2012, 
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2012. 
 
  
17. Výsledek hospodaření  
Součástí účetní závěrky města Bechyně je VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k 31.12.2012 v Kč na 
dvě desetinná místa.  
Náklady celkem                                            124.807.213,71 Kč 
Výnosy celkem                                              129.777.694,51 Kč 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období                                                               4.970.480,80 Kč  
  
18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o obcích je územní samosprávný 
celek povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Předmětem tohoto přezkoumání je 
hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky, nakládání s majetkem. 
Přezkoumání hospodaření města Bechyně za rok 2012 provedl Krajský úřad Jihočeský kraj se sídlem       
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice.  
 
Zjištění z konečného přezkoumání –  
C. ZÁVĚR:  
 
I. PLNĚNÍ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH 
a) při přezkoumání hospodaření města za předchozí roky 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
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b) při dílčím přezkoumání hospodaření města 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 

II. PŘI PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.) 
 
III. NEBYLA ZJIŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PÍSM. A)ZÁKONA Č.420/2004 Sb. 
 
IV. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL 
ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU 
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                  6,07% 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                       8,98 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku   4,67 % 
 

 
19. Monitoring hospodaření města Bechyně za období 12/2012  
 
                            (v Kč na dvě desetinná místa) 
 
                                                                                                 H O D N O T A   U K A Z A T E L E 
Sloupec   UKAZATEL                                                       CELKEM                                  z toho PO 
_____________________________________________________________________________________ 
 
01        Počet obyvatel obce                                                       5.347,00  
02        Příjem celkem (po konsolidaci)                          125.045.830,74  
03        Úroky                                                                          158.749,80 
04        Uhrazené splátky dluh. a půjčených prostředků     5.340.000,00                       
05        Dluhová služba celkem                                           5.498.749,80                            
06        Ukazatel dluhové služby (v %)                                            4,40                       
07        Aktiva celkem                                                     897.804.539,77                              11.164.760,46 
08        Cizí zdroje                                                              59.213.002,51                               7.348.908,26 
09        Stav na bankovních účtech celkem                        34.960.991,67                                6.826.809,93  
10        Úvěry a komunální dluhopisy                                17.660.000,00                                                       
11        PNFV a ostatní dluhy                                                                         
12        Zadluženost celkem                                               17.660.000,00                             
13        Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)                    6,60  
14        Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)                        29,82 
15        Cizí zdroje na 1 obyvatele                                            11.074,06 
16        Oběžná aktiva                                                         52.100.716,55                                9.836.162,06  
17        Krátkodobé závazky                                               38.299.862,81                                 7.348.908,26  
18        Celková likvidita                                                                    1,36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    
        Mgr. Jaroslav Matějka 
zpracovala: Ing.Bosáková                                                          starosta 
V Bechyni 26.4.2013 
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Přílohy:  
A) Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2012 dle zákona č.450/2001 Sb. 
B) Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2012 podle usn.vlády č.346/2004 
C) Závěrečný účet za rok 2012 tabulková část 
D) Rozvaha – bilance období 1.1.2012 – 31.12.2012 
E) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 
F) Příloha k 31.12.2012 

      G) Přehled o peněžních tocích k 31.12.2012, 
H) Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2012 
I) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 

 
 
 
 
 
 
 


