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ZÁVĚREČNÝ ÚČET 
MĚSTA BECHYNĚ 

 
 

 
 
 

ZA ROK 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál pro jednání 
Zastupitelstva Města Bechyně dne 10.06.2009 
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Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65  Bechyně 
IČO: 00252069 

 
 Závěrečný účet Města Bechyně za rok 2008  

 
Hospodaření  Města Bechyně za období 01.01.2008 – 31.12.2008 

 
Rekapitulace 

 
                                                  Rozpočet              Rozpočet              Skutečnost 
                                                 schválený              po změnách 
Příjmy: 
 
Třída 1 - Daňové příjmy            51.868.000,-      55.207.591,-     55.219.851,51 
Třída 2 – Nedaňové příjmy       30.812.000,-      31.312.967,-      31.346.883,83 
Třída 3 - Kapitálové příjmy         4.630.000,-     15.375.051,-       15.375.051,10 
Třída 4 – Přijaté dotace               7.104.200,-      22.037.363,-      21.907.362,50 
Příjmy celkem                          94.414.200,-     123.932.972,-      123.849.148,94 
 
 
Výdaje : 
 
Třída 5 – Běžné výdaje              78.267.300,-   84.741.112,-       80.756.564,83      
Třída 6 – Kapitálové výdaje      20.592.000,-    35.812.293,-      34.600.002,62 
Výdaje celkem                           98.859.300,-   120.553.405,-     115.356.567,45 
 
 
Třída 8 Financování 
  
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 
                                              14.393.100,-       6.568.433,-       1.455.418,51 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy 
                                                                         22.064.463,-      22.064.463,- 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje 
                - 22.064.463,-     - 22.064.463,- 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 
                                            - 9.948.000,-      - 9.948.000,-      - 9.948.000,- 
Financování celkem              4.445.100,-     - 3.379.567,-    - 8.492.581,49 
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Město Bechyně 
Okres Tábor 
Kraj Jihočeský 
 

Přehled o výsledku finančního vypořádání obce za rok 2008 se státním rozpočtem  a rozpočtem 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 

 
 
 
 
Název finanční operace 

 
Kč 

 
Celkový výsledek hospodaření 
(zůstatek účtu 933 k 1.1.2009) 

 
 

 
a) přebytek 

 
6.604.000,09 

 
 
b) schodek 

 

 
Účetní stav účelových fondů k 31.12.2008 (stav účtu 917) 
(sociální fond, povodňový fond) 

 
201.777,13 

 
Vratky a odvody do státního rozpočtu - celkem 

 

 
- dotace na sociální dávky UZ 13306 

 
12.923,- 

 
- dotace na volby UZ 98193 

 
- 5.913,25 

  
Ostatní závazky (půjčky) 

 

 
a) vůči státnímu rozpočtu 

 

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

 
5.700.000,- 
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Město Bechyně 
 

Doplňující údaje pro výpočet výsledku hospodaření Města Bechyně 
vztahující se k 31.12.2008 na ZBÚ 

 
  Kč 

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

 
(+,-) 

 
8.492.581,49 

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

 
(+,-) 

 
      1.850,- 

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

 
(+,-) 

 
8.494.431,49 

 
4 Přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek 24 

 
(-) 

 
                - 

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

 
(+) 
(+) 

 
 
                 - 

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

 
 
(+.-) 

 
   964.773,- 
 

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

 
 
(+,-) 

 
 
 
 

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

 
 
(+,-) 

 
     - 19.053,- 
         

9 Výsledek hospodaření k 1.1.2008 z hlavní účetní knihy 
a) přebytek 
b) schodek 

 

 
(+) 
(-) 

 
 
- 2.836.151,40 
 

10 Ostatní (specifické případy, které mají vztah k výsledku  
      hospodaření za rok 2008) 

 
(+,-) 

 
                   - 

11 Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2008 
     součet řádků 3 až 10 
     (současně se rovná účtu 933 k 1.1.2009) 

 
 
(+,-) 

 
 6.604.000,09 
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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  2007 2008 Rozdíl.skuteč. % plnění 

v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2008-2007 2008/2007 

Nekonsolidované příjmy 131840 323686 123933 326693 3007 100,93 

Příjmy po konsolidaci 131840 131985 123933 123849 -8136 93,83 

Nekonsolidované výdaje 120436 307589 120553 318200 10611 103,45 

Výdaje po konsolidaci 120436 115889 120553 115356 -533 99,54 

Financování – třída 8 -11404 -16096 - 3380 - 8493 7603 52,76 

Saldo-HV před konsolidací 11404 16096  3380 8493 -7603 52,76 

Saldo-HV po konsolidaci 11404 16096 3380 8493 -7603 52,76 

 

 V roce 2008 došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2007 v příjmové části rozpočtu, jak je zřejmé 
z tabulky příjmy jsou nižší o 8.136 tis. Kč. Podrobnější rozpis příjmů je uveden dále v textu. 
 U výdajové části rozpočtu nedošlo k výrazným změnám ve srovnání s rokem 2007, v roce 2008 byly 
výdaje nižší o 533 tis. Kč. Další informace jsou opět uvedeny dále v textu.  
 

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. 
 Počet změn rozpočtu 65 a provedených rozpočtových opatření 65. 
 Objem RO v Kč v příjmech 29.518.772,- Kč a objem RO v Kč ve výdajích 21.694.105,- Kč, ve tř. 8   
      Financování 7.824.667,- Kč 
 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 29.518.772,- Kč a výdajích 21.694.105,-  
      Kč, ve tř. 8 financování 7.824.667,- Kč. 
 Rozpočtová opatření se týkala především přijatých transferů v úhrnném objemu 14.926 tis. Kč a  
      k tomu příslušných výdajů. Každý měsíc byly Jihočeskému kraji zasílány tabulky s podrobným   
      rozpisem přijatých dotací. Rozpis přijatých transferů je uveden dále v hodnotící zprávě.   
      Další vliv na změny rozpočtu vyvolaly příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí a příjmy  
      z prodeje pozemků tj. kapitálové příjmy, celkový objem RO u kapitálových příjmů činil 10.745 tis.  
      Kč. 
 

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci . 
 Dosažený přebytek   8.492.581,49 Kč. 
 Zůstatek na všech účtech celkem   23.701.798,26 Kč 

 z toho na ZBÚ   22.348.021,13 Kč. 
 na jiných účtech: depozitní účet:   1.152.000,- Kč 
 na fondech:   sociální fond  201.777,13 Kč  

  
 
 Na přebytku se podílely především vyšší příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí a příjmy z prodeje 
pozemků. 
 Z přebytku hrazeno splácení půjčky Státnímu fondu životního prostředí ČR a úvěru  Komerční bance 
a.s., obě instituce zapůjčily finanční prostředky na akci Kanalizace a čistírna odpadních vod Bechyně, 
okres Tábor. Město Bechyně zaplatilo za úvěr a půjčku v roce 2008 částku ve výši 9.948.000,- Kč. V roce 
letošním tj. 2009 by měly být závazky k oběma institucím uhrazeny.  
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4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání 
jejich výše s předchozími roky a  jejich podíl na celkových výsledcích).  
 
Použití fondu sociálních potřeb:     222.354,- Kč 

 Použití  úvěrů objem                              0,- Kč   na co  ------- 
   půjček objem                            0,- Kč   na co  ------- 
   návratných výpomocí objem    0,- Kč   na co ------- 
 Zůstatek celkového úvěrového zatížení Města Bechyně k 31. 12. 2008  :      9.946.000,- Kč 
      Státní fond životního prostředí ČR Praha , stav půjčky                                   5.700.000,- Kč 
      Komerční banka a.s., stav úvěru                                                                       4.246.000,- Kč, 
      Půjčku i úvěr město Bechyně přijalo v letech 2000 – 2002  na akci Kanalizace a ČOV Bechyně, okres  
      Tábor, půjčka je splácena ve čtvrtletních splátkách (čtvrtletní splátka činí 1.425.000,- Kč) a splácení  
      bude ukončeno  v roce 2009, úvěr je  splácen v měsíčních splátkách (měsíční splátka činí 354.000,-  
      Kč) a splacen bude v roce 2009. Půjčka i úvěr byla splácena ve stejné výši jako v roce 2007 a  
      v předchozích letech, k žádné změně ve srovnání s rokem 2007 nedošlo. 
 
 

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a  rozhodujících položek v meziročním porovnání. 
Vlastní příjmy po  2007 2008 Rozdíl.skuteč. % plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2008-2007 2008/2007 

daňové 50959 50988 55208 55220 4232 108,3 

vlastní nedaňové 31965 32081 31313 31347 -734 97,71 

vlastní kapitálové 18366 18366 15375 15375 -2991 83,71 

celkem vlastní příjmy 101290 101435 101896 101942 507 100,5 

. 
 

U vlastních příjmů došlo k nárůstu oproti roku 2007 o 507 tis. Kč. Porovnáme-li však jednotlivé třídy, 
došlo k nárůstu pouze u daňových příjmů a u nedaňových a kapitálových příjmů došlo naopak k poklesu. 
. 
U daňových příjmů bylo nižší inkaso u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zde je nižší 
výběr o 851.tis. Kč ve srovnání s rokem 2007, u správních poplatků bylo vybráno o 2 tis. Kč méně než 
v roce 2007, u místních poplatků došlo také k mírnému poklesu, bylo vybráno o 43 tis. Kč ve srovnání 
s předchozím rokem .  
U ostatních daňových příjmů je inkaso ve srovnání s rokem 2007 vyšší: 
daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti - navýšení o 963 tis. Kč,  
daň z příjmu FO z kapitálových výnosů – navýšení o 186 tis. Kč,  
daň z příjmu právnických osob - navýšení o  1.859 tis. Kč, 
daň z příjmu PO za obce – navýšení o 396 tis. Kč, 
DPH -  navýšení o 1.608 tis. Kč,  
daň z nemovitosti – navýšení o 110 tis. Kč.  
 
 
Nedaňové příjmy jsou nižší než v roce 2007 o 734 tis. Kč. Dle odvětvového členění je nižší příjem u  
těchto paragrafů: podpora ostatních produkčních činností, cestovní ruch, pitná voda, ostatní záležitosti 
kultury, sportovní zařízení majetku obce, veřejné osvětlení, pohřebnictví, komunální služby a územní 
rozvoj, osobní asistence, pečovatelská služba, činnost místní správy.  
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Kapitálové příjmy jsou také nižší ve srovnání s rokem 2007 o 2.991 tis. Kč.  
Ke snížení došlo u par. nebytové hospodářství, kde pokles činí  4.659 tis.Kč, v roce 2008 byl prodán 
jeden nebytový prostor, ale v roce 2007 byl prodán celý dům čp. 7 za 4.725.000,- Kč, další pokles je na 
komunálních službách u příjmů z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku o 395 tis. Kč a dále 
par. využití volného času dětí a mládeže ve výši 700.000,- Kč, v loňském roce byl Nadací ČEZ poskytnut 
dar na vybudování dětského hřiště a další ponížení u par.ostatní záležitosti kultury o 200.000,- Kč, dar od 
Nadace ČEZ na vybudování kavárny a infocentra v prostorách Galerie U Hrocha. 
Nárůst příjmů v roce 2008 je u prodejů bytových jednotek na par. bytové hospodářství o 1.008 tis. Kč a u 
pozemků na par. komunální služby a územní rozvoj o 1.755 tis. Kč a u rozhlasu a televize o 200 tis. Kč,  
ČEZ a.s. poskytla dar na bezdrátový rozhlas v Bechyni. 

 
 

 

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. 
Ukazatel rozpočtu po  2007 2008 Rozdíl.skuteč. % plnění 

 konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2008-2007 2008/2007 

vlastní  příjmy celkem 101290 101435 101896 101942 507 100,5 

neinvestič. dotace celkem 8686 8686 10294 10164 1478 117,02 

investiční dotace celkem 21864 21864 11743 11743 -10121 53,71 

ostatní, jiné příjmy celkem - - - - - - 

celkem příjmy po konsolid. 131840 131985 123933 123849 -8136 93,84 

 

U přijatých neinvestičních transferů došlo k nárůstu ve srovnání s předchozím rokem o 1.478 tis. Kč. 
Nejvýraznější nárůst je u neinvestičního přijatého transferu z všeobecné pokladní správy státního 
rozpočtu o 3.288.040,- Kč, město obdrželo dotaci na opravy sociálního zařízení a výměnu oken 
v Mateřské škole Jahůdka Bechyně ve výši 2.933.000,- Kč. Naopak nižší transfer je u ostatních 
neinvestičních přijatých transferů ze státního rozpočtu, jde o dotaci na sociální dávky, neboť došlo 
k poklesu okruhu příjemců sociálních dávek,  oproti roku 2007 bylo vyplaceno  méně o 1.275.637,- Kč 
méně.  
Rozdíl je u rozpočtu na sociální dávky, dle rozhodnutí MPSV měl být zaslán 1.400.000,- Kč, ve 
skutečnosti však byly na účet města přijaty finanční prostředky ve výši 1.270.000,- Kč, což je o 130.000,- 
Kč méně než je uvedeno v rozhodnutí MPSV.  
U investičních transferů došlo k poklesu ve srovnání s předešlým rokem o 10.121.000,- Kč, v roce 2007 
byly poskytnuty finanční prostředky z Ministerstva financí na výstavbu tělocvičny Základní školy 
Bechyně, Libušina 164 ve výši 21.493.000,- Kč. V roce 2008 byl investiční transfer z MF ČR ve výši 
11.743.000,- Kč. 
 
Další informace k transferům jsou uvedeny v následujících bodech. 
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7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah 
a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky). 

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2008 
UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

13306 MPSV – dávky pro těžce zdravotně postižené 
občany a dávky pomoci v hmotné nouzi  

1.270.000,- 1.257.077,- 12.923,- 

 Neinvestiční dotace dle SDV k SR 3.333.200,- 3.333.200,- 0,- 
34070 MK – Divadlo je komunikace 90.000,- 90.000,- 0,- 
98116 Neinvestiční dotace – dofinancování 

příspěvku na výkon státní správy 
250.040,- 250.040,- 0,- 

13101 ÚP – aktivní politika zaměstnanosti 13.500,- 13.500,- 0,- 
13305 MPSV – dotace poskytovatelům sociálních 

služeb 
400.000,- 400.000,- 0,- 

98193 Dotace na volby do senátu a krajského 
zastupitelstva 

155.000,- 160.913,25 - 5.913,25 

98364 MF – dotace na výměnu oken a opravu 
sociálního zařízení v MŠ Jahůdka 

2.933.000,- 2.933.000,- 0,- 

98858 MF – rekonstrukce chodníků sídl. Na Libuši, 
Bechyně 

6.164.000,- 6.164.000,- 0,- 

98858 MF – revitalizace městského sportovního 
areálu, Bechyně 

5.579.000,- 5.579.000,- 0,- 

X Celkem ze státního rozpočtu 20.187.740,- 20.180.730,25 7.009,75 
 
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2008 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

00316 Grant Obnova drobné sakrální architektury 
v krajině – kříž s Kristem 

19.000,- 19.000,- 0,- 

00322 Podpora živé kultury  30.000,- 30.000,- 0,- 
14004 Státní dotace na výdaje jednotek JSDH  97.530,50 97.530,50 0,- 
00706  Na činnost JSDH obcí JčK - Bechyně   91.460,- 91.460,- 0,- 
00748 Příspěvek –  Divadlo v trávě 30.000,- 30.000,- 0,- 
00748 Příspěvek – hudební léto v Bechyni 70.000,- 70.000,- 0,- 
00750 Příspěvek Postupové přehlídky - Bechyňské 

JARO – Jihočeská přehlídka dětských 
divadelních, loutkářských a recitačních 
kolektivů 

20.000,- 20.000,- 0,- 

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

SM/23/ZK 
7.920,- 7.920,- 0,- 

00766 Prezentace výstavy „Bechyňská výročí (80 let 
železobetonového mostu, 80 let budovy ZŠ 
Libušina, 105 let elektrifikované dráhy Tábor-
Bechyně) 

24.000,- 24.000,- 0,- 

X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 1.389.910,50 1.389.910,50 0,- 
 

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2008 
UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

  0,- 0,- 0,- 
X Celkem ze SF 0,- 0,- 0,- 
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8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních 
fondů a z rozpočtu kraje. 

 
 
Dotace na sociální dávky 
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo transfer na dávky pro těžce zdravotně postižené občany a 
dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.270.000,- Kč, dle rozhodnutí MPSV mělo být zasláno 
1.400.000,- Kč, dotace však byla zaslána o 130.000,- Kč nižší. Finanční prostředky na dávky hmotné 
nouze v roce 2008 stačily a vyčerpáno bylo 1.257.077,- Kč, přeplatek dotace činil 12.923,- Kč. Do 
státního rozpočtu prostřednictvím účtu Jihočeského kraje byla vrácena dne 2.2.2009 částka 12.923,- Kč. 
V účetnictví sledováno s UZ 13306. 
 
Neinvestiční dotace dle souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu 
V rámci souhrnného dotačního vztahu byla poskytnuta dotace ve výši 3.333.200,- Kč, vyčerpáno 
3.333.200,- Kč. Jedná se o účelové dotace nepodléhající finančnímu vypořádání za rok 2008, konkrétně 
příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 915.200,- Kč a výkon státní správy 2.418.000,- Kč. V účetnictví sledováno 
bez UZ. 
 
Dotace na projekt Divadlo je komunikace 
Město Bechyně obdrželo transfer od Ministerstva kultury na projekt Divadlo je komunikace, finanční 
prostředky byly poskytnuty  ve výši 90.000,- Kč, jednalo se o transfer pro příspěvkovou organizaci 
Kulturní středisko města Bechyně ve výši 90.000,- Kč, finanční prostředky město obdrželo dne 
29.10.2008 a dne 30.10.2008 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno 
s UZ 34070. 
 
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 
 Městu Bechyně byl poskytnut transfer na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 13.500,- Kč z Úřadu 
práce. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 13101. 
 
Dotace na výměnu oken a opravu sociálního zařízení v Mateřské škole Jahůdka,  Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Ministerstva financí neinvestiční transfer  na výměnu oken a opravu 
sociálního zařízení v Mateřské škole Jahůdka,  Na Libuši 859, Bechyně  ve výši 2.933.000,- Kč. Ve 
výběrovém řízení byla vybrána na výměnu oken firma MARCADA a.s., IČ 26496551, na opravu 
sociálních zařízení Stanislav Návrat, Bechyně, IČ 10323074. Celkové vynaložené náklady v roce 2008 
činily   3.259.139,- Kč. V účetnictví sledováno s UZ 98364. 
 
Dotace na rekonstrukci chodníků sídl. Na Libuši,  Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Ministerstva financí investiční transfer  na rekonstrukci chodníků sídl. Na 
Libuši,  Bechyně  ve výši 6.164.000,- Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Josef Prček, Zliv, IČ 
65987641. Celkové vynaložené náklady v roce 2008 činily 6.849.290,50 Kč. Rekonstrukce chodníků na 
sídl.  Na Libuši byla zařazena do majetku města v prosinci 2008 ve výši 6.849.290,50 Kč. V účetnictví 
sledováno s UZ 98858. 
 
Dotace na revitalizaci městského sportovního areálu  Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Ministerstva financí investiční transfer  na revitalizaci městského 
sportovního areálu  Bechyně  ve výši 5.579.000,- Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma 
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599.  Celkové vynaložené náklady v roce 2008 činily  
6.223.697,- Kč. V účetnictví sledováno s UZ 98858. 
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Dotace poskytovatelům sociálních služeb 
Město Bechyně obdrželo transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na pečovatelskou službu ve výši 
400.000,- Kč.  Evidenční číslo dotace M0030/001. Dotace byla přidělena na základě rozhodnutí MPSV 
ČR původně ve výši 363 tisíc Kč, později byla rozhodnutím č. 2 MPSV ČR navýšena na celkovou částku 
400 tisíc Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši, tzn. bylo čerpáno 400.000,- Kč, z toho na platy 
pečovatelek 304.000,- Kč, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 60.000,- Kč, na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21.000,- Kč a na 
materiálové náklady 15.000,- Kč. V účetnictví jsou výdaje označeny účelovým znakem 13305. Rovněž 
příjem neinvestiční dotace ve výši 400.000,- Kč je označen účelový znakem 13305.  
 
Dotace na volby do krajského zastupitelstva konané  ve dnech 17.10.- 18.10.2008 
Dotace zaslána ve výši 155.000,- Kč, skutečně vyčerpáno 160.913,25 Kč, viz rozpis: 

Členění výdajů: 
Odměny členů komisí a ostatních pracovníků při zajišťování voleb       102.160,- Kč 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                          6.048,- Kč 
Kancelářské potřeby                                                                                    7.948,- Kč 
Pronájem                                                                                                   21.000,- Kč 
Nákup ostatních služeb                                                                            16.673,25 Kč 
Cestovné                                                                                                      1.052,- Kč 
Občerstvení                     6.032,- Kč 
Výdaje na volby celkem                                                                         160.913,25 Kč  
 

V účetnictví sledováno s UZ 98193. Částka ve výši  5.913,25 Kč byla hrazena z prostředků města 
Bechyně a měla by být městu Bechyně v roce 2008 uhrazena ze státního rozpočtu. 
 
Grant Obnova drobné sakrální architektury v krajině – kříž s Kristem  
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky na grantový program Obnova drobné 
sakrální architektury v krajině  - kříž s Kristem ve výši 19.000,- Kč, celkové náklady na akci činily 
27.468,- Kč, vlastní zdroje 8.468,- Kč. Restaurování kříže s Kristem, par.č.1233/2 k.ú. Bechyně, prováděl 
Vladimír Krninský, Jindřichův Hradec, IČO 65950038. V účetnictví sledováno s UZ 00316. 
 
Grant Podpora živé kultury  
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 30.000,- Kč na Podporu živé kultury – akce Buben 2008 v Bechyni, 
finanční prostředky byly Jihočeským krajem zaslány ve dvou etapách, 70% dotace tj. 21.000,- Kč 
obdrželo město Bechyně 20.5. 2008 a 21.5. 2008 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně, 
30% dotace zaslal Jihočeský kraj po vyúčtování akce Buben 2008, na účet města byly připsány dne 
21.10.2008 a 27.10.2008 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno 
s UZ 00322. 
 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky, které podléhají vypořádání se státním 
rozpočtem pro jednotku SDH Bechyně  ve výši 91.460,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné 
výši. V účetnictví sledováno s UZ 00706. 
 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo 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 97.530,50 Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 14004. 
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Dotace na LSPP Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje příspěvek na úhradu nákladů spojených s činností LSPP 
mimo nákladů na dopravu v rámci LSPP na 1. a 2. pololetí roku 2008 v úhrnné výši 1.000.000,- Kč.  Z 
příspěvku Jihočeského kraje bylo použito 1.000.000,- Kč, finanční prostředky  ve výši 1.000.000,- Kč 
byly zaslány příspěvkové organizaci Zdravotní středisko Bechyně na úhradu nákladů spojených s činností 
lékařské služby první pomoci v roce 2008, z vlastních zdrojů (bez dopravy) Města Bechyně  bylo hrazeno 
77.549,- Kč. V účetnictví sledováno s UZ 00732.  

 
 

Příspěvek na projekt – tématická skupina kultura - Divadlo v trávě  
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 30.000,- Kč na projekt Divadlo v trávě, finanční prostředky město 
obdrželo dne 6.11.2008 a dne 10.11.2008 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně.  
V účetnictví sledováno s UZ 00748. 
 
 
Příspěvek na projekt – Hudební léto v Bechyní  
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 70.000,- Kč na projekt Hudební léto v Bechyni, finanční prostředky 
město obdrželo dne 6.11.2008 a dne 10.11.2008 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně.  
V účetnictví sledováno s UZ 00748. 
 
 
Příspěvek na projekt Bechyňské JARO – Jihočeská přehlídka dětských kolektivů  
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 20.000,- Kč na projekt Postupové přehlídky - Bechyňské JARO – 
Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů,  finanční prostředky 
město obdrželo dne 3.6.2008 a dne 3.6.2008 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. 
V účetnictví sledováno s UZ 00750. 
 
 
Příspěvky na hospodaření v lesích – SM/23/ZK  
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 7.920,- Kč na  hospodaření 
v lesích – SM/23/ZK, finanční prostředky město obdrželo dne 23.12.2008 a dne 29.12.2008 byly 
odeslány Městským lesům Bechyně, oznámení o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích bylo 
Městu Bechyně doručeno až v roce 2009, 5. ledna. V účetnictví sledováno s UZ 00754. 
 
 
Příspěvek na projekt „Prezentace výstavy „Bechyňská výročí (80 let železobetonového mostu, 80 let 
budovy ZŠ Libušina, 105 let elektrifikované dráhy Tábor – Bechyně) v Městském muzeu Bechyně 
28.10.-31.12.2008“ 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 24.000,- Kč na projekt „Prezentace výstavy „Bechyňská výročí (80 let 
železobetonového mostu, 80 let budovy ZŠ Libušina, 105 let elektrifikované dráhy Tábor – Bechyně) 
v Městském muzeu Bechyně  28.10 – 31.12.2008“, finanční prostředky město obdrželo dne 2.12.2008 a 
dne 3.12.2008 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00766. 
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9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.  
Ukazatel rozpočtu po 2007 2008 Rozdíl.skuteč. % plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2008-2007 2008/2007 

běžné výdaje celkem 75196 71356 84741 80756 9400 113,17 

kapitálové výdaje celkem 45240 44533 35812 34600 -9933 77,7 

 
U výdajů došlo ve srovnání s rokem 2007 k nárůstu u běžných výdajů o 9.400 tis. Kč a na druhé straně 
k poklesu u kapitálových výdajů o 9.933 tis. Kč. Při celkovém pohledu však  výdaje poklesly ve srovnání 
s rokem 2007 jen o 533 tis. Kč. 
Běžné výdaje jsou vyšší ve srovnání s rokem 2007. V roce 2008 byla prováděna výměna oken a oprava 
sociálního zařízení v Mateřské škole Jahůdka,  Bechyně, celkové vynaložené náklady v roce 2008 činily   
3.259.139,- Kč. Dotace příspěvkovým organizacím byly ve srovnání s rokem 2007 rovněž vyšší, 
především byly vyšší dotace na školství a Kulturní středisko města Bechyně.  Dále byla v Kulturním 
domě čp. 602 opravena střecha za 842.468 Kč. Výdaje o 1.706 Kč vzrostly u bytového hospodářství, u 
komunálních služeb a územního rozvoje o 1.253 tis. Kč a v roce 2008 byla zřízena městská policie,  
běžné výdaje s městskou policií spojené činily 1.695.774 Kč.  
 

 
Běžné výdaje –  rozpočet 78.267.300,- po  změnách rozpočtu upraven na 84.741.112,- Kč, 

skutečnost  80.756.564,83 Kč tj. 103,18 %  schváleného rozpočtu na počátku roku a 95,3 % 
upraveného rozpočtu. Bližší rozpis běžných výdajů je uveden níže. 
 
 
1032 Podpora ostatních produkčních činností: 17.920,- Kč : dotace příspěvkové organizaci Městské 
lesy Bechyně :10.000,- z rozpočtu města Bechyně, 7.920,- finanční příspěvek z Jihočeského kraje na 
hospodaření v lesích  
2143 Cestovní ruch: 45.845,50 Kč prezentace města, cykloprůvodce, propagační leták Bechyně A4 
2212  Silnice : 1.645.118,60 Kč : údržba, úklid, čištění, posyp komunikací, posypový materiál, materiál 
na opravu komunikací, opravy komunikací, asfaltování  komunikací, oprava komunikace Lišky 676.955,- 
oprava komunikace u nádraží 232.827,- 
2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky :  1.671.877,30 Kč : údržba, úklid, posyp a 
čištění chodníků, materiál, služby, dopravné, opravy  chodníků, oprava schodů z Křižíkovy do Lázeňské 
ulice 655.356,-, oprava schodů Táborská ulice 30.770,40 
2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě : 121.062,30 Kč dopravní značení  
2310 pitná voda: 218.419,70 Kč oprava šoupat na vodovodním řadu Na Libuši 
2321  Odvádění a čištění odpadních vod: 682.551,63 Kč : čištění a údržba a opravy kanalizačních 
vpustí, zaměření kanalizace, služby peněžních ústavů Komerční banka, a.s. – poplatky k úvěrovému účtu 
na akci Kanalizace a ČOV 9.384,- Kč, úroky – Komerční bance,a.s. 412.615,13 Kč, SFŽP ČR Praha 
240.470,-  Kč 
3111  Předškolní zařízení : 4.685.371,- Kč : Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859:  
1.426.232,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu Města Bechyně 
3.259.139,- Kč opravy sociálních zařízení a výměna oken v Mateřské škole Jahůdka Bechyně 
3113  Základní školy:  5.460.000,- Kč : 
Základní škola Bechyně, Libušina 164:  2.300.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace 
z rozpočtu Města Bechyně 
Základní škola Bechyně, Školní 293 :    3.160.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace 
z rozpočtu Města Bechyně 
3122  Střední odborné školy:  2.000,- Kč : příspěvek SPŠK Bechyně na točířskou soutěž  
3312  Hudební činnost: 17.000,- Kč: dudácká muzika Duha - J. Benedik Vráž finanční příspěvek 
10.000,- Kč, p.Hron, p.Vymětal – finanční příspěvek Hybaj na plac 7.000,- Kč 



13 textová část 

3313  Filmová tvorba, distribuce, kina:   124.599,-  Kč Kino Bechyně – technická kontrola kinotech. 
zařízení, přepravní náklady 2.268,-, dodání xenonové výbojky, výměna vadné xen. výbojky 19.420,-, 
oprava rozvodů 476,-, oprava přístrojů v kině 2.435,-, dotace na provoz kina v Bechyni pro p. 
Tomečkovou  finanční příspěvek na plyn, vodné, stočné, elektrickou energii ve výši 100.000,- Kč 
3315 činnost muzeí a galerií: 15.000,- Kč Mgr.Chvojka finanční příspěvek - vydání katalogu k výstavě 
„Pravěk Bechyňska“ 
3319  Ostatní záležitosti kultury j.n. : 50.570,20 Kč  kronika, přeprava lavic, stolů, podia k vánočnímu 
stromu, dotace z Jihočeského kraje  na projekt Buben 08 v Bechyni pro KSMB ve výši 30.000,- Kč 
3322  Zachování a obnova kulturních památek: 55.000,- Kč : finanční příspěvek na opravu nemovité 
kulturní památky –  p.Picek č.p. 69 Na Táborce: 10.000,- Kč, finanční příspěvek Římskokatolické farnosti 
Bechyně na opravu klášterního kostela 45.000,- Kč  
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického 
povědomí : 27.468,- Kč : restaurování  kříže s Kristem v Bechyni u Pouště 
3341  Rozhlas a televize : 68.787,- Kč : opravy a údržba městského rozhlasu 
3349  Záležitosti sdělovacích prostředků : 162.544,50 Kč :  materiál,  tisk Městského zpravodaje, 
kopírování a fotografické práce pro Městský zpravodaj 
3392  Zájmová činnost v kultuře: 4.606.468,20 Kč : dotace na provoz Kulturního střediska města 
Bechyně  včetně Městské knihovny a Městského muzea z rozpočtu Města Bechyně ve výši 3.530.000,- 
Kč, dotace  od Jihočeského kraje na projekt Bechyňské jaro – Jihočeská přehlídka dětských divadelních, 
loutkových a recitačních kolektivů 20.000,- Kč, na projekt Divadlo v trávě 30.000,- Kč, na projekt 
Hudební léto v Bechyni 70.000,- Kč, na projekt Prezentace výstavy "Bechyňská výročí (80 let 
železobetonového mostu, 80 let budovy ZŠ Libušina, 105 let elektrifikované dráhy Tábor - Bechyně) v 
Městském muzeu Bechyně 28.10. - 31.12.2008) ve výši 24.000,- Kč, dotace z Ministerstva kultury na 
projekt Divadlo je komunikace 90.000,- Kč, 
833.477,20 Kč oprava krytiny a zateplení  střechy Kulturního dmu v Bechyni, 8.991,- Kč oprava fasády 
Kulturního dmu v Bechyni 
3399  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 179.291,50 Kč činnost sboru pro 
občanské záležitosti – přání, alba, květiny, dárkové balíčky, vítání nových občánků, životní jubilea, zlaté 
svatby, rozloučení s žáky 9. tříd  základních škol,  věcné ceny do tomboly, náklady na ples města,  
předvánoční setkání seniorů, setkání rodáků Senožaty 
3412  Sportovní zařízení v majetku obce : 1.289.075,90 Kč -    nový plotový rám po vichřici   4.848,-,    
klíče, zámek, klika 439,-, beton na střídačky FC 12.673,50, technický písek 20.920,-, dodávka desek pro 
doskočiště 13.180,50, servo pohon pro bazén 6.259,50, ostnatý drát 460,-, cementový potěr 258,-, travní 
semeno 3.152,-, elektromateriál 1.500,-, polystyren bazén 5.834,-, materiál- stadion 1.587,-, 
voda – stadion 15.921,-, voda - bazén 26.619,50  
elektrická energie - stadion 120.403,60, bazén 95.085,50, uhlí 5.992,-, PHM a olej do sekačky 9.642,-, 
správa stadionu mandátní odměna  p. Kubasko  260.000,-, správa bazénu mandátní odměna    Bytenes 
Bechyně spol. s r.o. 50.000,-, údržba zeleně Vaněk – prořezávání stromů 3.141,60,  Šťastný – odborný 
posudek koupaliště  24.606,-, úklid a úprava terénu – bazén 4.706,20,  kopírování 204,-, J. Kotrba práce s 
traktorem na stadionu  2.499,-, Bytenes Bechyně rozvoz svodidel na stadion 1.470,30, Vontroba – výroba 
tabulí  400,-, doprava  kameniva - hřiště Senožaty 1.689,80, instalace svodidel na stadionu1.475,50, 
fotografie  95,-, připojení aku kamen   - bazén  2.283,-,zaměření vodovodu a kanalizace  20.230,- 
oprava slunečních  absorbérů po vichřici   39.964,-, oprava plotu  stadion  4.150,10, oprava stadion - soc. 
zařízení 29.364,-, oprava vodoinstalace 14.831,-, ing. Kubec oprava 37.027,-, oprava  pneumatika 
sekačka  83,-,  opravy bazén 60.420,30, nátěr prostor koupaliště  7.945,-, Návrat St. - opravy  bazén                                  
105.606,-, Elexpres Bechyně  opravy a rozšíření osvětlení bazén   5.428,-, Bazenservis oprava čerpadla                           
21.897,-,  Návrat opravy stadion  28.954,50, Bytenes Bechyně oprava dveří u plavčíka  2.228,-, oprava 
vodoinstalace bazén  1.190,-, Návrat – oprava kanalizace na stadionu   205.671,50, oprava aku kamen 
bazén  1.909,-,  oprava křovinořezu 2.913,-, servis sekaček 1.919,- 
3419  Ostatní tělovýchovná činnost:  120.124,50 Kč : dotace občanským sdružením a spolkům na 
sportovní aktivity a soutěže 84.500,- Kč, nájemné hřiště Hvožďany 3.354,- Kč, údržba hřiště Hvožďany 
10.115,- Kč, 5.545,40 převoz lavic do loděnice, elektrická energie hřiště Hvožďany 115,10 Kč, ceny pro 
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sportovní soutěže 2.495,- Kč, finanční příspěvek na 8. ročník raftových závodů 10.000,- Kč, finanční 
příspěvek 4.000,- Kč na fotbal. soutěž  Liga Města Bechyně 
3421  Využití volného času dětí a mládeže: 131.599,50 Kč : 14.000,- Kč domeček na hřiště pro děti ve 
Hvožďanech, materiál na dětské hřiště, údržba dětských hřišť, opravy houpaček, úprava terénu na hřišti, 
likvidace pískovišť, likvidace dětského hřiště na 5. květnu, instalace cedulí, audit na dětské hřiště na sídl. 
Obránců míru, dovoz písku na pískoviště, zabudování kolotoče, opravy na dětských hřištích 
3511  Všeobecná ambulantní péče:  1.463.727,- Kč : dotace na činnost lékařské služby první pomoci 
v Bechyni pro příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko Bechyně 1.430.000,- Kč, z toho dotace 
Jihočeského kraje 1.000.000,- Kč, dotace Města Bechyně 430.000,- Kč,  havarijní a zákonné pojištění 
sanitního vozu 33.727,- Kč  
3612  Bytové hospodářství : 23.251.603,39 Kč :  
materiál, opravy a údržba bytového fondu , revize, služby, mandátní odměna za správu bytového fondu, 
soudní náklady řízení,právní pomoc, vratky nájemného, školení, poštovné   : celkem 9.456.307,91 Kč 
neinvestiční transfery společenství vlastníků bytových jednotek – platby do fondu oprav : 922.690,- Kč,  
úhrady služeb, vyúčtování služeb – za služby včetně vyúčtování bylo uhrazeno 12.632.927,06 Kč tzn. 
vodné, stočné, teplo, teplá voda, materiál, opravy, ostatní služby např. STA, výtahy, komíny, elektrická 
energie, služby telekomunikací,  vratky přeplatků za služby 
daně a poplatky z převodu nemovitosti – bytových jednotek, soudní výlohy 106.668,- Kč, mandátní 
odměna za prodeje bytových jednotek 70.525,- Kč, služby v neobsazených bytech 9.875,42 Kč,  kolky 
52.610,-Kč 
3613  Nebytové hospodářství : 152.990,53 Kč : materiál, teplo, vodné, elektrická energie v nebytových 
prostorách, správa nebytových prostor 45.000,-, topenářské práce 1.494,50, projekt. dokumentace na 
plynovou přípojku 8.925,-, vratky přeplatků - vyúčtování za služby 29.634,08, soudní poplatky 600,- 
žaloba NP, 6.396,75 služby v neobsazených nebytových prostorách, 309,40 čištění střechy a okapů 
čp.301 
3631  Veřejné osvětlení : 1.508.931,50 Kč: nákup materiálu na veřejné osvětlení např. žárovky, 
rozvaděče, výbojky 95.470,-, vánoční dekorace na veřejné osvětlení 58.330,50, elektrická energie   
729.635,30 Kč,  opravy a udržování  442.524,60 Kč, montáž a demontáž vánočního osvětlení,projektová 
dokumentace k rozšíření VO Senožaty, vytýčení, zaměření kabelového vedení, vytýčení tras, technická 
pomoc při digitalizaci veřejného osvětlení 182.971,10 Kč 
3632  Pohřebnictví : 147.903,60 Kč : studená voda 4.465,50 Kč,  správa pohřebiště 61.709,80 Kč, odvoz 
odpadu ze hřbitova 7.665,70 Kč, pohřeb p. Pekárkové 7.019,60, S. Návrat - oprava  schodů a vstupu do 
kaple – hřbitov 61.425,- Kč, Ledoservis -  oprava chlad. zařízení  kaple 5.618,- Kč 
3639  Komunální služby a územní rozvoj :  2.941.106,20 Kč : ostatní osobní výdaje 26.340,- Kč a 
povinné pojistné na SZ a ZP 1.092,- Kč za práce ve Hvožďanech na demolici přístavku „Hospoda ve 
škole Hvožďany“ a opravu pomníku, domovní čísla 8.060,- Kč, materiál – názvy ulic, čísla popisná na 
garáže, čistící prostředky na veřejné záchodky, krmivo pro nalezené psy 26.548,90, elektrická energie 
WC  – 412,- Kč, studená voda WC 3.113,- Kč, správa, údržba a provoz veřejných záchodků 153.085,- 
Kč, oprava vývěsní tabule u DPS, zasklívání čekáren a opravy autobusových zastávek 4.904,60 Kč, nátěr 
lávky přes Smutnou 4.843,30 Kč, geodetické a zeměměřičské práce, vyúčtování dálkového přístupu na 
KN, výměna čísel popisných na garážích, opravy vývěsních skříněk, plakátovacích ploch, provoz 
chemických záchodků, péče o opuštěné psy, vánoční strom, deratizace  členské příspěvky sdružením, kde 
je město členem 38.460,- Kč, daně z převodu nemovitostí 347.643,- Kč, stavební povolení 6.000,- Kč, 
silniční daň 400,- Kč, daň z nemovitosti 4.495,- Kč, správní poplatky Katastrálnímu úřadu 1.150,- Kč, 
kolky 11.650,- Kč, částečná úhrada ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za roky 2006 a 2007 
ve výši 2.067.000,- Kč, za rok 2006 činil výsledek hospodaření  Bytenes Bechyně spol. s r.o. ztráta 2.064 
tisíc Kč, za rok 2007 činil výsledek hospodaření  Bytenes Bechyně spol. s r.o. ztráta 1.451 tisíc Kč, za rok 
2008 činil výsledek hospodaření  společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. ztráta 387 tisíc Kč 
3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů : 91.036,74 Kč : odvoz, uložení, likvidace nebezpečného 
odpadu např. – elektrické spotřebiče, zářivky, pneumatiky atp. 
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů: 3.653.859,64 Kč : odpadkové koše a vložky do odpadkových 
košů 48.909,10 Kč, beton. směs pod panely s kontejnery 2.115,- Kč, svoz odpadu 826.478,18 Kč, uložení 
odpadu 2.167.039,76 Kč, vyvážení odpadkových košů 279.996,- Kč, Bytenes Bechyně spol. s r.o. – 
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odvoz odpadu, dovoz a rozvoz odpadkových košů, svoz poškozených kontejnerů, přistavení kontejneru 
307.421,60 Kč, výběrové řízení na odpadové hospodářství 21.900,- Kč 
3727  Prevence vzniku odpadů: 618.198,58 Kč: svoz separovaného odpadu a jeho likvidace 519.603,28 
Kč, Bytenes Bechyně spol. s r.o. – svoz , rozvoz, převoz kontejnerů na tříděný odpad, úklid okolo 
kontejnerů,  úprava míst pod kontejnery na tříděný odpad 98.595,30 Kč 
3729  Ostatní nakládání s odpady : 264.180,10 Kč : visací zámky 271,- Kč, úklid černých skládek 
81.654,40 Kč, provoz sběrného dvora 179.000,40 Kč, užívání komunikace Senožaty ke kompostárně 
1.200,- Kč, oprava závory u skládky Senožaty 2.054,30 Kč  
3741  Ochrana druhů a stanovišť : 2.000,- Kč : příspěvek na Ochranu fauny ČR 2.000,- Kč 
3745  Péče o vzhled obcí a  veřejnou zeleň : 2.125.850,60 Kč : ostatní osobní výdaje – sekání trávy 
v Senožatech a Hvožďanech 48.890,- Kč, postřik na hubení plevele, sazenice, travní semeno, květiny, 
materiál na lavičky 68.167,90 Kč, opravy laviček 20.751,60 Kč, květináčů, kašny, údržba veřejné zeleně, 
sekání trávy, zastřihování stromů a keřů, kácení stromů, likvidace suchých stromů, prořezávky, odvoz 
listí,  údržba klášterní zahrady, zajištění provozu kašen, úklid náměstí po trhovcích, natírání květináčů, 
osázení nádob, výsadba stromů, kompostování atp. 1.988.041,10 Kč 
4171  Příspěvek na živobytí: 626.574,- Kč účelově vyplácené sociální dávky 
4172  Doplatek na bydlení: 144.996,- Kč účelově vyplácené sociální dávky 
4173  Mimořádná okamžitá pomoc: 485.907,- Kč účelově vyplácené sociální dávky 
4182  Příspěvek na zvláštní pomůcky: - 400,- Kč  účelově vyplácené sociální dávky 
4351  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení:  786.046,61 Kč : plat 
pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, 
ochranné pomůcky, léky, pohonné hmoty, poplatky za karty CCS, laserové multifunkční zařízení 
(tiskárna, skener), materiál, čistící prostředky, telekomunikační poplatky, havarijní a zákonné pojištění 
auta,  opravy auta, kola, pračky a kuchyňského zařízení, teplo, vodné, elektrická energie a služby  v Domě 
s pečovatelskou službou v Bechyni, cestovné 
4379  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:  14.000,- Kč :  finanční příspěvky pro Svaz 
tělesně postižených v Bechyni 3.000,- Kč, Svaz diabetiků ČR, ÚO Bechyně 5.000,- Kč, Poradenské 
centrum při  Svazu neslyšících a nedoslýchavých Tábor 2.000,- Kč,  Český svaz - PTP Tábor 2.000,- Kč,  
Farní charita – centrum Auritus Tábor 2.000,- Kč 
5311  Bezpečnost a veřejný pořádek: 1.695.773,63 Kč : výdaje spojené s městskou policií v Bechyni – 
platy dvou městských strážníků včetně odvodů na SZ a ZP, OOV – úklid služebny, ochranné pomůcky, 
knihy, dvě kola včetně vybavení, digitální fotoaparát, počítač vč. tiskárny, programové vybavení, trezory, 
zásobníky papíru, dvě pistole, materiál, voda, elektrická energie, služby telekomunikací, školení, 
cestovné, kolky, poplatky za osvědčení a profesní způsobilost, služby, opravy služebny policie čp. 301 
5512  Požární ochrana – dobrovolná část :   723.882,99 Kč 
 z toho:  JSDH Bechyně      664.537,59 Kč 
              SDH Hvožďany      33.075,10 Kč 
              SDH Senožaty        26.270,30 Kč 
(jedná se např. o výdaje na refundace, finanční dary, potraviny, materiál na opravy hasičské techniky, 
hadice, drobný materiál, těsnění, barvy, drť, autobaterie, vyprošťovací plachta, dopravní kužele, ochranné 
pomůcky, uniformy, opravy a údržba, STK, emise, revize, PHM, školení, služby, elektrická energie, 
teplo, vodné, platby poplatků, služby telekomunikací a radiokomunikací, pohoštění, finanční příspěvek na 
činnost SDH Bechyně 7.000,- Kč  
6112  Zastupitelstva obcí: 1.558.170,31 Kč : odměny členů zastupitelstev obcí, povinné pojistné na 
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, cestovné, pohoštění, dary, školení, konference, parkovné 
6115  volby do zastupitelstev územních samospráv: 160.913,25 Kč výdaje na volby do krajského 
zastupitelstva konané  ve dnech 17.10.- 18.10.2008 
6171  Činnost místní správy: 12.521.275,83 Kč 
Platy zaměstnanců v pracovní poměru      7.004.736,- 
Ostatní osobní výdaje                                   182.148,- 
Povinné pojistné na soc. zabez. a přísp. na st. pol. zam. 1.830.962,- 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   633.791,- 
Povinné pojistné na úrazové pojištění   31.801,- 
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Ochranné pomůcky                                  1.564,- 
Léky a zdravotnický materiál                     132,50 
Knihy, učební pomůcky a tisk              34.094,73 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 268.612,92 
Nákup materiálu j.n.                           338.518,82 
Studená voda                                        28.594,68 
Plyn                                                    182.094,- 
Elektrická energie                              228.498,20 
Pohonné hmoty  a maziva                   44.514,98 
Služby pošt                                        214.073,50 
Služby telekomunikací a radiokomunikací 278.556,76 
Služby peněžních ústavů                      71.548,50 
Služby školení a vzdělávání                 83.921,- 
Nákup ostatních služeb j.n.                 655.742,10 
Opravy a udržování                             185.478,51 
Cestovné                                                36.234,50 
Pohoštění                                                 9.901,13 
Účastnické poplatky za konference         3.300,- 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady  5.046,- 
Odvody za neplnění povinn. zaměstnavatele  zaměstnávat zdravotně postižené  11.616,- 
Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím     1.000,- 
Nákup kolků                                                                      300,- 
Platby daní a poplatků                                                    1.000,- 
Dary obyvatelstvu                                                        12.000,- 
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu              141.495,- 
 
Materiál 338.518,82 Kč jde především o kancelářské potřeby, papír, obálky, tonery, čistící prostředky, 
drobný materiál, razítka, židle do obřadní síně 69.930,- Kč, kroužkový vazač, rolovací plátno. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 268.612,92 Kč: byly zakoupeny počítače, monitory, laserové 
tiskárny, skartovačky, křesílka do obřadní síně, napájecí zdroj, vývěsní tabule, televizor, zabezpečovací 
systém, vysoušecí technika, skříně, dataprojektor, zálohovací zařízení 
U nákupu ostatních služeb 655.742,10 Kč jsou nejvyšší finanční prostředky hrazeny za údržby programu, 
upgrade, služby PC, práce techniků 404.622,61 Kč,  příspěvek na stravné 107.760,- Kč, sociální fond 
(stravné, kultura, sport) 80.859,- Kč, renovace toneru, revize plynových kotlů a has. přístrojů,  ostraha 
radnice, parkovné, CCS, poplatek televize, rozhlas, vazba sbírek zákonů, mytí auta, kopírování, praní 
prádla, revize klimatizace, preventivní prohlídky, čištění okapů, servis plynových kotlů atp. 
U položky opravy a udržování 185.478,51 Kč se jedná o opravy omítek, fasády úřadu 69.790,50 Kč, 
instalatérské práce, oprava kanalizace, opravy a údržba kopírky, opravy a údržba aut, malování obřadní 
síně, malování radnice 36.005,- Kč , oprava plynového kotle 7.939,- Kč, montáž osvětlení archiv, garáže 
40.675,- Kč. 
6320  Pojištění funkčně nespecifikované: 146.203,-  Kč : pojištění majetku města – živelní, odcizení, 
odpovědnost 
6399  Ostatní finanční operace  : 2.473,- Kč : ostatní neinvestiční výdaje – nevyčerpané finanční 
prostředky na platy za prosinec 2008 
6402  Finanční vypořádání minulých let: 175.687,- Kč : jedná se o vratku účelových dotačních 
prostředků, na které byla v roce 2007 poskytnuta účelová dotace a tyto prostředky nebyly vyčerpány: 
UZ 13306 sociální dávky 146.267,- Kč 
UZ 00732 příspěvek na LSPP   29.420,- Kč 
Ostatní činnost j.n.: 4.095.980,- Kč: finanční příspěvek sdružení právnických  osob Bechyňsko 55.300,- 
Kč, daň z příjmu právnických osob za Město Bechyně za rok 2007 ve výši 4.039.680,- Kč, spoluúčast za 
úraz 1.000,- Kč 
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Kapitálové výdaje – rozpočet 20.592.000,- Kč po rozpočtových změnách upraven na 
35.812.293,- Kč skutečnost  34.600.002,62 Kč tj. 168,03 %  schváleného rozpočtu na počátku roku a 
96,61 % 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 28.387.925,- 27.219.784,62 1.168.140,38 
62 Nákupy akcií a majetkových podílů - - - 
63 Investiční transfery 216.368,- 216.368,- - 
69 Ostatní kapitálové výdaje 7.208.000,- 7.163.850,- 44.150,- 
X Kapitálové výdaje celkem 35.812.293,- 34.600.002,62 1.212.290,38 

 
 
 

Kapitálové výdaje 2008 
 
Paragraf 
celkem 
čerpáno v Kč 
 

 
Provádějící firma a název investiční akce 

 
Kč 

   
Josef Prček, Zliv  - rekonstrukce chodníků sídl. Na 
Libuši,  Bechyně         

6.849.290,50 

J.Maroušek,Č.B. – studie dopravního řešení v oblasti 
ulice Obránců míru a Gabrielova 

59.500,- 

S.Návrat,Bechyně – chodník Písecká ulice 118.323,- 

J.Maroušek,Č.B. – projektová dokumentace chodník 
v Písecké ulici  

29.750,- 

J.Maroušek,Č.B. – studie dopravního řešení sídl. 
Písecká Bechyně 

59.500,- 

Studio D akustika s.r.o., Č.B.- akustický posudek 
parkoviště Písecká 

4.760,- 

S.Návrat, Bechyně – chodník Čechova ulice 236.713,- 

 
 
 

2219  
 
 

ost.  záležitosti 
pozemních 
komunikací 

 
 

7.429.236,50 

J. Maroušek, Č.B. - projekt  chodníky podél silnice 
II/122 v Bechyni 

71.400,- 

   
DAICH spol. s r.o., Tábor – rekonstrukce  sídliště  5. 
května 

 
10.246.321,72 

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - projekt. 
práce Bechyně - kanalizace  v lokalitě Zářečí 

 
343.434,- 

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - náklady  
spojených s připojením a zajištěním rezervovaného 
příkonu  pro čerpací stanice  splaš. vod  Bechyně -
Zářečí 

 
44.625,- 

Hydrosed s.r.o.- vypracování dokumentace  kanalizace 
Hvožďany – stoka C 

 
42.364,- 

2321 
odvádění a 
čištění odpad. 

vod a 
nakládání 

s kaly 
 

10.685.134,22 

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - inžen. 
činnost kanalizač. stoka B1  Hvožďany 

 
8.389,50 
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VH-TRES  spol. s.r.o., České Budějovice - 
zhotovení projekt. dokum. pro ÚR na akci "Bechyně - 
Zářečí- protipovodňová opatření města na řece Lužnici“ 

 
190.400,- 

2331 
úpravy 

vodohospod. 
významných a 

vodár. toků 
199.325,- 

P.Dvořáček Tábor - zaměření levého břehu Lužnice – 
pro potřeby vybudování protipovod. opatření v k.ú. 
Bechyně - Zářečí 

 
8.925,- 

   
S. Návrat, Bechyně - rekonstr. rozvodů vody 293.330,50 3111 

předškolní 
zařízení 

384.698,50 

Mateřská škola Jahůdka Bechyně -   invest. transfer  PO 
na nákup sporáku 

 
91.368,- 

   
 
Spilka a Říha s.r.o.- stavební práce ZŠ Libušina 164 

 
100.888,- 

Jídelna při ZŠ Školní 293 – nákup kotle  125.000,- 
TIA Chinchilla Agency  s.r.o., Třebíč - časomíra 68.918,- 

 
       3113  
základní školy 

352.997,- 
Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. - čistící stroj 58.191,- 

   
SNN Bechyně a.s. - rekonstrukce WC v Kulturním 
domě Bechyně 

 
371.429,- 

 
S. Návrat, Bechyně – rekonstrukce sprchového koutu  

 
71.340,- 

 
3392  

Zájmová 
činnost 

v kultuře 
 

595.981,50 
Atelier Kobera, s.r.o. -  studie rekonstrukce  Kulturního 
domu Bechyně 

 
153.212,50 

   
3341 

Rozhlas a 
televize 

216.223,- 

 
SOVT – Radio spol. s r.o., Bosňany – bezdrátový 
rozhlas SARAH - dodání a montáž venkovních 
přijímačů, reproduktorů 

 
216.223,- 

   
R. Hartl, Senožaty – víceúčelové hřiště Senožaty  
(projekt J.Maroušek)  

 
141.106,90 

3412 
Sportovní 
zařízení 

v majetku 
obce 

6.364.803,90 

SWIETELSKY stavební s.r.o. - revitalizace městského 
sportovního areálu  Bechyně (projekt J.Princ,J.Hradec)    

 
6.223.697,- 

   
3612 

bytové 
hospodářství 

63.865,- 

 
S. Jaroš, Bechyně – anténní systém pro digitální příjem 
na Domu s pečovatelskou službou  

 
63.865,- 

   
Elexpres-Elektroservis s.r.o.  – rozšíření veřejného 
osvětlení Zářečí u čp.453 

 
50.396,- 

3631  
veřejné 

osvětlení 
667.733,- 

Elexpres-Elektroservis s.r.o.  -  veřejné osvětlení U 
Studen 

 
617.337,- 
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J. Stachová,l.Stach Tábor, P.Mráz Tábor – projektová 
dokumentace nám. T.G. Masaryka, Roxima, s.r.o., 
Psáry,Dolní Jirčany – žádost o dotaci z ROP na náměstí 

 
428.060,- 

prodávající - Čihákovi - nákup pozemku 4.278,- 

3639 
komunální 

služby a 
územní rozvoj 

 
7.596.188,-  

TAPROS Tábor, a.s. - zainvestování pozemků 
 

7.163.850,- 
   

5311 
bezpečnost a 

veřejný 
pořádek 
43.817,- 

 
 
Elexpres-Elektroservis s.r.o., Bechyně – elektronické 
zabezpečení objektu Městské policie v Bechyni 

 
 

43.817,- 

   

 
Celkem 
 

 34.600.002,62 

 
 

 

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

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

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

 
Město Bechyně má zřízeno šest příspěvkových organizací: 
Kulturní středisko města Bechyně,  
Zdravotní středisko Bechyně,  
Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859,   
Základní škola Bechyně, Libušina 164, 
Základní škola Bechyně, Školní 293, 
Městské lesy Bechyně.  
 
Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859 skončila s výsledkem hospodaření :     12.862,93 Kč 
 
Základní škola Bechyně, Libušina 164 skončila s výsledkem hospodaření :     52.127,68 Kč 
 
Základní škola Bechyně, Školní 293 skončila s výsledkem hospodaření :      58.912,66 Kč 
 
Kulturní středisko města Bechyně skončilo s výsledkem hospodaření    5.884,38 Kč 
 
Městské lesy Bechyně skončily s výsledkem hospodaření:      570.855,39 Kč   
 
Zdravotní středisko Bechyně skončilo s výsledkem hospodaření:   0,- Kč 
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Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta 

Školství 3 123.903,27   

Kultura 1 5.884,38    

Zdravotnic. 1 0   

Sociální - -   

Ostatní 1 570.855,39   

Celkem 6 700.643,04   

 
Finanční vypořádání příspěvkových organizací schváleno Radou města Bechyně  dne 4.3.2009, 
usnesením  č. 66/5-09 R. 

Rada rozhodla o převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 do rezervního fondu a fondu 
odměn příspěvkových organizací takto:  
do rezervního fondu: 
- Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859   12.762,93 Kč,  
- Základní škola Bechyně, Libušina 164    52.027,68 Kč, 
- Základní škola Bechyně, Školní 293    58.812,66 Kč, 
- Městské lesy Bechyně               570.755,39 Kč, 
- Kulturní středisko města Bechyně       4.884,83 Kč.  
do fondu odměn:  
- Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859        100,- Kč,  
- Základní škola Bechyně, Libušina 164         100,- Kč, 
- Základní škola Bechyně, Školní 293         100,- Kč, 
- Městské lesy Bechyně           100,- Kč, 
- Kulturní středisko města Bechyně       1.000,- Kč.  

 
 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
 

 Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859    Počáteční stav k 1.1.2008                                                      Konečný stav k 31.12.2008                        

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 34.745,10                                                                                34.745,10 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 383.251,42                                                                            444.649,42 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.172.308,01                                                                        2.253.400,22 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý finanční majetek 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  

Materiál 

Materiál na skladě 71.724,79                                                                           100.172,43 

Zboží 

Zboží na skladě  
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Základní škola Bechyně, Libušina 164                     Počáteční stav k 1.1.2008                                                          Konečný stav k 31.12.2008 

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30.267,60                                                                      30.267,60 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 965.684,90                                                                   965.684,90 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.299.008,98                                                             2.329.223,18 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý finanční majetek 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  

Materiál 

Materiál na skladě  

Zboží 

Zboží na skladě  

 

 

Základní škola Bechyně, Školní 293                            Počáteční stav k 1.1.2008                                                          Konečný stav k 31.12.2008 

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25.399,60                                                                           25.399,60 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2.392.386,76                                                                  2.430.613,46 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.559.090,29                                                                  3.756.757,43 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý finanční majetek 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  

Materiál 

Materiál na skladě 96.693,26                                                                      79.470,37 

Zboží 

Zboží na skladě  
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Zdravotní středisko Bechyně                                      Počáteční stav k 1.1.2008                                                          Konečný stav k 31.12.2008 

(údaje v Kč zaokrouhleny na  tis. Kč) 

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 101.000,00                                                                   101.000,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý finanční majetek 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  

Materiál 

Materiál na skladě  

Zboží 

Zboží na skladě  

 

Kulturní středisko města Bechyně                             Počáteční stav k 1.1.2008                                                          Konečný stav k 31.12.2008 

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 99.750,00                                                                         99.750,00 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 212.983,70                                                                     212.983,70 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1.300.588,20                                                                  1.283.718,20 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.512.423,67                                                                  1.522.867,57 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý finanční majetek 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  

Materiál 

Materiál na skladě 39.033,15                                                                            40.376,15 

Zboží 

Zboží na skladě 20.999,79                                                                            46.168,93 
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Městské lesy Bechyně                                                     Počáteční stav k 1.1.2008                                                          Konečný stav k 31.12.2008 

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 632.857,00                                                                             632.857,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 74.124,90                                                                                74.124,90 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý finanční majetek 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  

Materiál 

Materiál na skladě  

Zboží 

Zboží na skladě  

 

12. Rozbor hospodaření organizací zřizovaných obcí . 
Město Bechyně má zřízená jednu společnost s ručením omezeným Bytenes Bechyně spol. s r.o., 
společnost za rok 2008  vykázala výsledek hospodaření: ztráta – 386.973,32 Kč. 
 

Bytenes Bechyně spol. s r.o.                                          Počáteční stav k 1.1.2008                                                          Konečný stav k 31.12.2008 

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby 4.285.865,87                                                           4.285.865,87 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2.836.862,07                                                           3.796.052,07 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky 764.134,13                                                               764.134,13 

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý finanční majetek 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  

Materiál 

Materiál na skladě 101.173,42                                                                 38.043,56 

Zboží 

Zboží na skladě  
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13.Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.  
V hospodaření Města Bechyně v roce 2008 nedošlo k žádným výraznějším změnám a odchylkám. 
Město Bechyně přijalo úvěr a půjčku na investiční akci  Kanalizace a čistírna odpadních vod Bechyně. 
Půjčku i úvěr město Bechyně přijalo v letech 2000 – 2002. Splácení bude ukončeno v roce 2009. 
Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31. 12. 2008:                                   9.946.000,- Kč 
z toho:  Státní fond životního prostředí ČR Praha , stav půjčky k 31.12.2008         5.700.000,- Kč 
             Komerční banka a.s., stav úvěru   k 31.12.2008                                           4.246.000,- Kč. 
K prodlení se splácením nedochází a úvěr a půjčka je hrazena řádně a ve smluvních termínech.  
 U závěrečného účtu Města Bechyně je dále přiložen ukazatel dluhové služby zpracovaný ve dvou 
variantách, dle metodiky  platné od května 2004 podle usnesení vlády č.346/2004 a podle zákona 
450/2001 Sb. a  ROZVAHA – bilance Města Bechyně se stavem od 1.1.2008 do 31.12.2008. Dále je 
připojena tabulková část závěrečného účtu, ze které je možné vyčíst další podrobné údaje o hospodaření 
města a v příloze č.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Bechyně za rok 2008. 
 
 
 
 
  
 
 
 zpracovala: Ing.Bosáková                                                                    Mgr. Jaroslav Matějka 

                                      starosta 


