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

  
předkládá 

 

Závěrečný účet Města Bechyně za rok 2005  
 

Hospodaření  Města Bechyně za období 1.1.2005 – 31.12.2005 
 

Rekapitulace 
 
                                                  Rozpočet              Rozpočet              Skutečnost 
                                                 schválený              po změnách 
Příjmy: 
 
Třída 1 - Daňové příjmy            44.901.000,-      45.859.000,-     47.381.645,- 
Třída 2 – Nedaňové příjmy        25.548.000,-     26.031.000,-      26.234.935,76 
Třída 3 - Kapitálové příjmy            330.000,-       4.420.000,-        4.828.839,50 
Třída 4 – Přijaté dotace               8.063.500,-      17.026.840,-     17.035.896,50 
Příjmy celkem                          78.842.500,-     93.336.840,-        95.481.316,76 
Výdaje : 
 
Třída 5 – Běžné výdaje              68.816.500,-   69.615.840,-      65.996.071,39      
Třída 6 – Kapitálové výdaje       8.426.000,-    19.201.000,-      17.094.653,12 
Výdaje celkem                           77.242.500,-   88.816.840,-      83.090.724,51 
 
 
Třída 8 Financování 
  
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 
                                               8.348.000,-        5.428.000,-     - 2.442.592,25 
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 
                                            - 9.948.000,-      - 9.948.000,-      - 9.948.000,- 
Financování celkem           -  1.600.000,-      - 4.520.000,-      - 12.390.592,25 
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Město Bechyně 
Okres Tábor 
Kraj Jihočeský 
 

Přehled o výsledku finančního vypořádání obce za rok 2005 se státním rozpočtem  a rozpočtem 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 

 
 
 
 
Název finanční operace 

 
Kč 

 
Celkový výsledek hospodaření 
(zůstatek účtu 933 k 1.1.2006) 

 

 
a) přebytek 

 

 
b) schodek 

 
-  25.778.658,37 

 
Účetní stav účelových fondů k 31.12.2005 (stav účtu 917) 
(sociální fond, povodňový fond) 

 
                  138.222,63       
 

 
Vratky a odvody do státního rozpočtu - celkem 

 

 
- dotace na sociální dávky UZ 98072 

 
      32.306,- 

  
Ostatní závazky (půjčky) 

 

 
a) vůči státnímu rozpočtu 

 
                              0,- 

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

 
  22.800.000,- 
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Město Bechyně 
 

Doplňující údaje pro výpočet výsledku hospodaření Města Bechyně 
vztahující se k 31.12.2005 na ZBÚ 

 
  Kč 

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

 
(+,-) 

 
     12.390.592,25 

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

 
(+,-) 

 
 -         23.176,10 

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

 
(+,-) 

 
     12.367.416,15 

 
4 Přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek 24 

 
(-) 

  
-          19.500,- 

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

 
(+) 
(+) 

 
 
                       0,- 

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 

 
 
(+.-) 

 
 
 -      491.210,30 

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 

 
 
(+,-) 

 
 
 -        72.995,- 

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

 
 
(+,-) 

 
 
           48.147,50 

9 Výsledek hospodaření k 1.1.2005 z hlavní účetní knihy 
a) přebytek 
b) schodek 

 

 
(+) 
(-) 

 
 
-  37.610.516,72 

10 Ostatní (specifické případy, které mají vztah k výsledku  
      hospodaření za rok 2005) 

 
(+,-) 

 
                     0,- 

11 Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2005 
     součet řádků 3 až 10 
     (současně se rovná účtu 933 k 1.1.2006) 

 
 
(+,-) 

 
 
-  25.778.658,37 
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1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce 
v  hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.  

 
  Ukazatel rozpočtu  2004 2005 Rozdíl.skuteč. % plnění 

v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2005-2004 2005/2004 
Nekonsolidované příjmy 146994 356875 

 
93337 250902 -105973 70,3 

Příjmy po konsolidaci 146994 150501 93337 95481 -55020 63,4 
Nekonsolidované výdaje 160381 

 
362277 88817 238512 -123765 65,8 

Výdaje po konsolidaci 160381 155903 88817 83091 -72812 53,3 
Financování – třída 8 13387 5402 -4520 -12390 -17792 229,3 

Saldo-HV před konsolidací -13387 -5402 4520 12390 17792 229,3 
Saldo-HV po konsolidaci -13387 -5402 4520 12390 17792 229,3 

 
V roce 2005 došlo k výraznému poklesu oproti roku 2004 v příjmové i výdajové oblasti, u příjmů činí 
snížení 55.020 tis. Kč a výdajů 72.812 tis. Kč. Největší rozdíl je u pol. 4122 neinvestiční přijaté dotace od 
krajů, kde činí rozdíl 24.654 tis. Kč a na par. 3111 předškolní zařízení a par.3113 základní školy, jedná se 
především o dotace na školství  - platy, ONIV, SIPVZ, VII. třídy, které již v roce 2005 nebyly 
poskytovány na město Bechyně, ale byly zasílány rovnou na účty konkrétních základních škol a mateřské 
školy. Dále u dotací na pol. 4211 investiční přijaté dotace v všeobecné pokl. správy a pol.4213 investiční 
přijaté dotace ze státních fondů, kde je nižší příjem o 22.375 tis. Kč. Dotace poskytované v roce 2004 na 
výstavbu Domu s pečovatelskou službou, přístavbu Základní školy Libušina ulice a komunikace 
v Bechyni byly v roce 2004 dokončeny a zafinancovány, dále byla v roce 2004 doplacena dotace na akci 
Kanalizace a ČOV Bechyně, která byla realizována v letech 2000-2002. S tím souvisí i vyšší výdaje 
v roce 2004, neboť na výstavbu DPS bylo zafinancováno  25.635 tis. Kč, na přístavbu Základní školy 
14.403 tis. Kč, na komunikace 3.830 tis. Kč. 
  Ke snížení došlo u nedaňových příjmů a běžných výdajů. U některých paragrafů došlo k mírnému 
snížení oproti roku 2004. U kapitálových příjmů došlo k poklesu na paragrafu 3612 bytové hospodářství u 
položky 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - prodeje bytových jednotek, v roce 2004 
činily příjmy 6.730 tis. Kč, v roce 2005   4.261 tis. Kč. 
 
 
 
 
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. 
 Počet změn rozpočtu 99 a provedených rozpočtových opatření 99. 
 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 14.494.340,- Kč, ve výdajích  
      11.574.340,- Kč a tř.8 financování – 2.920.000,- Kč. 
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        Bližší informace jsou uvedeny v souhrnu rozpočtových opatření  
 
Rozpočtové opatření č.1/2005 – 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 
259.000,- Kč  
navýšení výdajů na par. 6402 finanční vypořádání minulých let, pol. 5366 výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 
krajem a obcemi ve výši 259.000,- Kč, jedná se o vratku účelových dotačních prostředků , na které byla v roce 2004 
poskytnuta státní účelová dotace a tyto prostředky nebyly vyčerpány: 
– sociální dávky                                                        166.697,20 Kč 
–  dotace volby do Evropského parlamentu -             43.486,90 Kč 
- dotace Volby do Senátu a Zastupitelstva kraje         47.979,- Kč 
- dotace na úpravu hřiště v Bechyni                                 806,- Kč 
celkem                                                                       258.969,10 Kč 
Rozpočtové opatření č.2/2005 – 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 
50.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši 50.000,- Kč – 
pokuta České inspekci životního prostředí za porušení §12 odst. (2) zák.č.185/2001 Sb., o odpadech – za nakládání s odpady 
v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno 
Rozpočtové opatření č.3/2005 – 
navýšení příjmů na položce 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši 1.000.000,- Kč dle smlouvy uzavřené 
s Jihočeským krajem, České Budějovice ev.č.10/2005-sml Smlouva o poskytnutí příspěvku 
navýšení výdajů na par. 3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím na dotaci pro příspěvkovou organizaci  Zdravotní středisko - dotace na ztrátu Lékařské služby první pomoci 
v Bechyni (rozdíl mezi náklady a výnosy spojenými s činností LSPP) ve výši 1.000.000,- Kč 
Rozpočtové opatření č.4/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí  ve výši 80.000,- Kč, předplacený 
nájem p.Kocourková 
navýšení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství, pol. 6121budovy, haly a stavby ve výši 80.000,- Kč, fin. prostředky  za 
zhodnocení bytu Kováčovi,  
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí  ve výši 600.000,- Kč, předplacený 
nájem – samofinancování výměna oken 
navýšení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství,  
pol. 5171 opravy a udržování ve výši 600.000,- Kč výměna oken p. Sedlář (33.000,- Kč), p. Obolevič (26.000,- Kč) , 
p.Matějka (33.000,- Kč) , p.Nagy (38.500,- Kč),   p. Kukrál (23.500,- Kč), p. Švejda (37.000,- Kč), p.Honza (40.000,- Kč), 
p.Švejda (33.000,- Kč), p.Kuc (33.000,- Kč) , p.Tůma (30.000,- Kč), p.Herza (38.000,- Kč), p.Staňo a p.Brabec a p.Šus, a 
p.Pláteník a p. Kiss ( á 47.000,- Kč) 
Rozpočtové opatření č.5/2005 – 
snížení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 141.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 141.000,- Kč – dokončení veřejného 
osvětlení v okolí Domu s pečovatelskou službou 
Rozpočtové opatření č.6/2005 – 
snížení výdajů na par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši 116.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
116.000,- Kč – projektová dokumentace na splaškovou tlakovou kanalizaci v Táborské ulici 
Rozpočtové opatření č.7/005 – 
snížení výdajů na par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši 210.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 210.000,- Kč na úpravy povrchů, 
podlahy, elektroinstalace, chodník v Základní škole Libušina 164 
Rozpočtové opatření č.8/2005 – 
snížení výdajů na par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši 133.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.4317 domovy – penziony pro staré občany, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 133.000,- Kč – 
instalace systému MaR f.Johnson Controls, který zajistí přenos dat z PS v DPS na centrální dispečink 
Rozpočtové opatření č.9/2005 – 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 
60.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
60.000,- Kč  doplatek stavebních prací na akci Kanalizace Senožaty 
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Rozpočtové opatření č.10/2005 – 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 
120.000,- Kč  
snížení výdajů na par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši  90.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 120.000,- Kč na podhledy v učebnách 
v Základní škole Libušina 164 
navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši  
90.000,- Kč – Základní škole Libušina 164 dotace na plyn a na telekomunikační poplatky 
Rozpočtové opatření č.11/2005 – 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 
17.000,- Kč  
navýšení příjmů na par. 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve 
výši 4.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 21.000,- Kč, 
převod finančních prostředků na příspěvkovou organizaci Městské lesy Bechyně – převod financí za fakturu hrazenou 
dodavatelem omylem na Město Bechyně 
Rozpočtové opatření č.12/2005 – 
navýšení příjmů na par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 5.000,- 
Kč 
navýšení výdajů na par. 6112 zastupitelstva obcí, pol. 6123 dopravní prostředky ve výši 5.000,- Kč – nákup auta 
Rozpočtové opatření č.13/2005 – 
snížení výdajů na par.2221 provoz veřejné silniční dopravy, pol. 5193 výdaje na dopravní obslužnost ve výši 156.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.2221 provoz veřejné silniční dopravy, pol. 5323 neinvestiční dotace krajům ve výši 105.000,- Kč – 
dotace na financování nákladů základní dopravní obslužnosti 
navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 6125 výpočetní technika ve výši 51.000,- Kč – záložní zdroj UPS pro 
nový server 
Rozpočtové opatření č.14/2005 – 
navýšení příjmů na pol.2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ve výši 6.000,-Kč, 
navýšení příjmů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 9.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
15.000,- Kč – nákup křovinořezu 
Rozpočtové opatření č.15/2005 – 
snížení příjmů na pol.1122 daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 1.640.000,- Kč 
snížení výdajů na par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků ve výši 1.640.000,- Kč – dle daňového 
přiznání příjmů právnických osob za Město Bechyně za rok 2004 
Rozpočtové opatření č.16/2005 – 
navýšení příjmů na pol.1351 odvod výtěžku z provozování loterií ve výši 404.000,- Kč 
snížení výdajů na par.2221 provoz veřejné silniční dopravy, pol. 5193 výdaje na dopravní obslužnost ve výši 44.000,- Kč 
navýšení příjmů na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2322 přijaté pojistné náhrady ve výši  29.000,- Kč 
odvod výtěžku je určen na veřejně prospěšné účely - 
navýšení výdajů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši  477.000,- Kč účelově vázané prostředky na opravu střechy Kulturního domu 447.000,- Kč a na malování v prostorách 
Kulturního domu 30.000,- Kč 
Rozpočtové opatření č.17/2005 – 
snížení výdajů na par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši  234.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 budovy, haly a stavby, pol. 6122 stroje, přístroje a 
zařízení ve výši 234.000,- Kč, z toho 34.000,- náklady na výběrové řízení akce hřiště - sportoviště Bechyně, 200.000,- Kč – 
údržba a vybavení sportovních hřišť 
Rozpočtové opatření č.18/2005 – 
navýšení příjmů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 3121 přijaté dary na investice ve výši 200.000,- Kč dar od Nadace 
Duhová energie na projekt Rekonstrukce osvětlení  velkého sálu KD Bechyně 
navýšení výdajů na par. 3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 200.000,- Kč výdaje na 
projekt Rekonstrukce osvětlení  velkého sálu KD Bechyně 
Rozpočtové opatření č.19/2005 – 
navýšení příjmů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary ve výši 16.500,- Kč dar 
od společnosti Ferrocom a.s. Znojmo na zařízení dětského hřiště ve Hvožďanech 
navýšení výdajů na par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5137  drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
16.500,- Kč  na zařízení dětského hřiště ve Hvožďanech 
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Rozpočtové opatření č.20/2005 – 
navýšení příjmů na par.3319 ostatní záležitost kultury, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary ve výši 2.000,- Kč dar od společnosti 
MICRO-SENSOR, spol.  s r.o.na náklady spojené s financováním katalogu k výstavě ak.sochaře R. Plachty 
navýšení výdajů na par.3319 ostatní záležitost kultury, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.000,- Kč na náklady spojené 
s financováním katalogu k výstavě ak.sochaře R. Plachty 
Rozpočtové opatření č.21/2005 – 
navýšení příjmů na par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , pol. 2321 přijaté neinvestiční dary ve 
výši 3.000,- Kč dar od společnosti ERDING, a.s. Brno na pořízení tomboly plesu, který se konal dne 12.2.2005, pol. 2111 
příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 27.000,- Kč 
navýšení příjmů na par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 
1.000,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč na ples města, který se konal dne 12.2.2005 
navýšení výdajů na par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek, pol. 5139 
nákup materiálu, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 28.000,- Kč  na zařízení laviček a dětského koutku na stadionu v 
Bechyni  
Rozpočtové opatření č.22/2005 – 
snížení výdajů na par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši  115.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 115.000,- Kč – práce na 
údržbě techniky a mechanizace 
Rozpočtové opatření č.23/2005 –  doplněno o žulovou desku 
navýšení příjmů na par.3113 základní školy, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2.000,- Kč 
navýšení příjmů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
8.000,- Kč, pol.3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 9.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3326 pořízení  zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, 
pol. 5139 nákup materiálu ve výši 2.000,- Kč – péče o čestné hroby, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek - žulová 
deska s nápisem  Na památku obětem a účastníkům válečných konfliktů ve výši 17.000,- Kč 
Rozpočtové opatření č.24/2005 – 
snížení výdajů na par.4317 domovy – penziony pro staré občany, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
35.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 4317 domovy – penziony pro staré občany, pol. 5139 nákup materiálu j.n.ve výši 35.000,- Kč – nákup 
stolů, věšáků, židlí do domu s pečovatelskou službou  
Rozpočtové opatření č.25/2005 – 
navýšení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši 102.000,- Kč 
dotace od Krajského úřadu – Jihočeského kraje na činnost dobrovolných hasičských sborů kategorie JPO II nebo JPO III 
navýšení výdajů na par. 5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5132 ochranné pomůcky, pol. 5139 nákup materiálu j.n., 
pol. 5171 opravy a udržování ve výši 102.000,- Kč účelové prostředky určené na věcné vybavení (hadice, proudnice, 
rozdělovače, žebřík, spojové prostředky, věcné prostředky požární ochrany, apod.) a opravy požární techniky a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce, ochranné pomůcky (přilby, boty, ochranné obleky)   
 Rozpočtové opatření č.26/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 281.000,- 
Kč 
navýšení výdajů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek, pol. 6122 
stroje, přístroje a zařízení a pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 281.000,- Kč dětské hřiště Na Libuši Bechyně 
Rozpočtové opatření č.27/2005 – 
navýšení příjmů na par.6171 činnost místní správy, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 116.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve 
výši 38.000,- Kč  Mateřská škola Jahůdka Na Libuši 859 – dotace na vedení účetnictví 
navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši  
36.000,- Kč – Základní škole Libušina 164 - dotace na vedení účetnictví 
navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši  
42.000,- Kč – Základní škole Školní 293 - dotace na vedení účetnictví 
Rozpočtové opatření č.28/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
12.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.2212 silnice, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 12.000,- Kč – zrcadlo na silnici ve 
Hvožďanech 
Rozpočtové opatření č.29/2005 – 
snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 500.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 500.000,- Kč komunikace v Senožatech – 
investice 
Rozpočtové opatření č.30/2005 – 
snížení výdajů na par. 2310 pitná voda, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 6.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.2310 pitná voda, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 6.000,- Kč – inženýrský 
dozor vodovod Bechyně – Židova strouha 
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Rozpočtové opatření č.31/2005 – 
snížení výdajů na par. 3341 rozhlas a televize, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 100.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3341 rozhlas a televize, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 80.000,- Kč, pol. 5171 opravy a 
udržování ve výši 20.000,- Kč - městský rozhlas MěÚ Bechyně  
Rozpočtové opatření č.32/2005 – 
snížení výdajů na par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5164 nájemné ve výši 1.000,- Kč – nájemné hřiště Hvožďany 
Rozpočtové opatření č.33/2005 – 
snížení výdajů na par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 7.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 6.000,- Kč, pol. 6122 
stroje, přístroje a zařízení ve výši 1.000,- Kč – hřiště Hvožďany, Bechyně 
Rozpočtové opatření č.34/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
21.000,- Kč  
snížení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 375.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství,  
pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 230.000,- Kč 
pol.5191 zaplacené sankce ve výši 1.000,- Kč,  
pol.5162 služby telekomunikací ve výši 9.000,- Kč  
pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 6.000,- Kč 
pol. 5362 platby daní a poplatků ve výši 20.000,- Kč 
pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 130.000,- Kč 
- bytové hospodářství Bechyně 
Rozpočtové opatření č.35/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
9.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3632 pohřebnictví, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 9.000,- Kč pohřbení 
a uložení urny p.Šimková 
Rozpočtové opatření č.36/2005 – 
snížení výdajů na par.3635 územní plánování, pol. 6130 pozemky ve výši 200.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 6130 pozemky ve výši 200.000,- Kč – koupě pozemků 
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva 
navýšení příjmů na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 3113 příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého 
majetku ve výši 15.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj,  
pol.5151 studená voda ve výši 1.000,- Kč – vodné veřejné záchodky, 
pol. 5154 elektrická energie ve výši 12.000,- elektrická energie veřejné záchodky, Elektra  
pol. 5362 platby daní a poplatků ve výši 2.000,- Kč – daň z převodu nemovitosti 
Rozpočtové opatření č.37/2005 – 
snížení výdajů na par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5171 opravy a udržování  ve výši 35.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5139 nákup materiálu j.n.  ve výši 35.000,- Kč 
Rozpočtové opatření č.38/2005 – 
snížení výdajů na par. 3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 5169 nákup ostatních služeb  ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 5139 nákup materiálu j.n.  ve výši 1.000,- Kč 
Rozpočtové opatření č.39/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
10.000,- Kč  
navýšení výdajů na par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5171 opravy a udržování  ve výši 10.000,- Kč – opravy 
laviček 
Rozpočtové opatření č.40/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
12.000,- Kč  
navýšení výdajů na par. 4314 pečovatelská služba, pol. 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 3.000,- Kč 
telefony pečovatelská služba, pol. 5132 ochranné pomůcky ve výši 2.000,- Kč – OP pro pečovatelky, pol. 5171 opravy a 
udržování ve výši 6.000,- Kč opravy auta pečovatelská služba 
navýšení výdajů na par.4317 domovy – penziony pro staré občany, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
1.000,- Kč – DPS 
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Rozpočtové opatření č.41/2005 – 
snížení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část , pol. 5171 opravy a udržování ve  
navýšení příjmů na par. 6171 činnost místní správy, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 10.000,- Kč, pol.2324 přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 4.000,- Kč 
snížení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část , pol. 5171 opravy a udržování ve výši 35.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 5512 požární ochrana – dobrovolná část , pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
12.000,- Kč, pol. 5161 služby pošt ve výši 500,- Kč, 5166 konzultační poradenské a právní služby ve výši 12.000,- Kč, 5167 
služby školení a vzdělávání ve výši 2.000,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 8.000,- Kč, pol. 5362 platby daní a 
poplatků ve výši 500,- Kč, pol. 5154 elektrická energie ve výši 14.000,- Kč 
Rozpočtové opatření č.42/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
5.000,- Kč  
snížení výdajů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši  33.000,- Kč, 
navýšení výdajů na par. 6171 činnost místní správy, pol. 5362 platby daní a poplatků ve výši 1.000,- Kč – dálniční známka, 
pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 37.000,- Kč  - plynofikace domeček, rozšíření topení v archivu za podatelnou 
zastupitelstvo Města Bechyně schválilo dne 8.6.2005 rozpočtové opatření č.16/2005 ,  
Kulturnímu domu Bechyně byla zaslána účelová dotace na malování ve výši 30.000,- Kč a na opravu střechy 403.943,- Kč, 
zbývající finanční prostředky ve výši 43.000,- Kč zůstaly nevyčerpány, Kulturní dům Bechyně předložil další žádost o dotaci 
na stavbu podia pro festival dechových hudeb ve výši 10.000,- Kč,  
Zastupitelstvo odsouhlasilo  dotaci 10.000,- Kč pro KD na stavbu podia (použití fin.prostř. z RO č.16/2005) 
Rozpočtové opatření č.43/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
5.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.6399 ostatní finanční operace, pol. 5362 platby daní a poplatků ve výši 5.000,- Kč – platba daně 
z nemovitosti  
Rozpočtové opatření č.44/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
153.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 153.000,- Kč dveře do 
garáže pro sanitku 
Rozpočtové opatření č.45/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
395.000,- Kč  
snížení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 opravy a udržování ve výši 240.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 530.000,- Kč – 
dodělávka střechy bazénu, pol. 5154 elektrická energie ve výši 105.000,- Kč – el . energie bazén 
Rozpočtové opatření č.46/2005 – 
navýšení příjmů na par.3631 veřejné osvětlení, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady ve výši  12.000,- Kč pojistné plnění na 
poškozený sloup veřejného osvětlení 
navýšení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 12.000,- Kč – oprava poškozeného sloupu 
veřejného osvětlení  
Rozpočtové opatření č.47/2005 –  
navýšení příjmů na par. 3113 základní školy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.6409 ostatní činnosti j.n., pol. 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu ve výši 1.000,- Kč – náhrady 
škody za poškozené auto (padajícím sněhem ze střechy domu v majetku města) 
Rozpočtové opatření č.48/2005 –  
navýšení příjmů na par. 3613 nebytové hospodářství,  pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 5.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3613 nebytové hospodářství, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 5.000,- Kč – vyúčtování 
služeb v nebytových prostorech 
Rozpočtové opatření č.49/2005 –  
navýšení příjmů na par. 3631 veřejné osvětlení,  pol.3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 150.000,- Kč 
– dar od Nadace Duhová energie na rekonstrukci veřejného osvětlení v Bechyni 
navýšení výdajů na par. 3631 veřejné osvětlení, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 150.000,- Kč na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Bechyni 
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Rozpočtové opatření č.50/2005 –  
navýšení příjmů: 
na pol. 1334 odvody za odnětí zemědělského půdního fondu ve výši 5.000,- Kč,  
pol. 2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ve výši 13.500,- Kč, 
 pol. 4113 neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů ve výši 12.500,- Kč, 
na par.3111 předškolní zařízení, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 8.000,- Kč,  
na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 8.000,- Kč, 
na par.6171 činnost místní správy, pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy j.n. ve výši 9.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 56.000,- Kč Základní škola Libušina 164 
– montáž střešních oken a čistících rohoží 
Rozpočtové opatření č.51/2005 –  
snížení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 50.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 50.000,- Kč – čištění a 
odvoz odpadu ze silážní jámy 
Rozpočtové opatření č.52/2005 –  
navýšení příjmů na par.3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 4.000,- Kč, na 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 16.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
20.000,- Kč – čištění kanalizačního žlabu u DPS 
Rozpočtové opatření č.53/2005 –  
navýšení příjmů  
na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 51.000,- Kč, pol. 3113 příjmy 
z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 36.000,- Kč,  
na par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 15.000,- Kč 
na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 98.000,- Kč, 
navýšení výdajů na par.3639  komunální služby a územní rozvoj, pol. 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 
ve výši 200.000,- Kč zpracování energetického auditu budov ve vlastnictví města 
Rozpočtové opatření č.54/2005 –  
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 178.000,- 
Kč, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 135.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 100.000,- Kč opravy bytového fondu 
snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 100.000,- Kč, 
snížení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 200.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 513.000,- Kč – 
parkoviště Na Libuši 
Rozpočtové opatření č.55/2005 –  
navýšení příjmů na pol.4211 investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši  5.999.000,- Kč – 
dotace z Ministerstva financí na Reko povrchů sport. hřišť TJ Jiskra Bechyně 
navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení majetku obce, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 5.999.000,- Kč – Reko 
povrchů sportovních hřišť TJ Jiskra Bechyně 
Rozpočtové opatření č.56/2005 – 
snížení příjmů na pol. 4112 neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 
1.900,- Kč 
snížení výdajů na par. 6171 činnost místní správy, pol. 5154 elektrická energie ve výši 1.900,- Kč 
navýšení příjmů na pol. 4112 neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 
1.050.000,- Kč – dotace na sociální dávky 
navýšení výdajů na par. 4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti, pol. 5410 sociální dávky ve výši 560.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou, pol. 5410 sociální dávky ve výši 490.000,- Kč 
Rozpočtové opatření č.57/2005 – 
navýšení příjmů na pol.4113  neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů ve výši 443.000,- Kč – doplatek dotace ze SFŽP ČR 
Praha na akci Sanační práce na ČOV a kanalizacích + Obnova kanalizace 
snížení výdajů na par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 60.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 503.000,- Kč – 
uložení odpadu, separovaný odpad, plán odpadového hospodářství 
Rozpočtové opatření č.58/2005 – 
navýšení příjmů na pol. 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši 25.000,- Kč účelově vázané prostředky pro Kulturní 
dům Bechyně na akci Divadlo je komunikace 
navýšení příjmů na pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 100.000,- Kč účelově vázané 
prostředky pro Kulturní dům Bechyně z Ministerstva kultury navýšení výdajů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ve výši 125.000,- Kč účelová dotace Kulturnímu domu 
Bechyně  
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Rozpočtové opatření č.59/2005 – 
navýšení příjmů na pol. 4222 investiční přijaté dotace od krajů ve výši 210.000,- Kč na pořízení konceptu územního plánu 
obce 
navýšení výdajů na par. 3635 územní plánování, pol. 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 210.000,- 
Kč na na pořízení konceptu územního plánu obce Bechyně 
Rozpočtové opatření č.60/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
408.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol. 5362 platby daní a poplatků ve výši 13.000,- Kč – soudní spor ing. Kupsa, 
pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 395.000,- Kč na rekonstrukci vytápění v ZŠ Libušině ulici 164 včetně projektu 
Rozpočtové opatření č.61/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
51.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.2212 silnice, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 26.000,- Kč – oprava náměstíčka Zářečí 
navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 25.000,- Kč 
oprava chodníku u čp.817 
Rozpočtové opatření č.62/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
35.000,- Kč 
snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
250.000,- Kč – kanalizace Hvožďany 
navýšení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 
285.000,- Kč – oprava kanalizačních žlabů a vpustí Hvožďany (260.000,- Kč), oprava kanalizace Křižíkova vilová čtvrť 
(25.000,- Kč) 
Rozpočtové opatření č.63/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
28.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3631 veřejné osvětlení, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 6.000,- Kč – rekonstrukce osvětlení ul. 
Čechova, Písecká, Gabrielova, U Stadionu, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 22.000,- Kč kabelové vedení, rozšíření 
veřejného osvětlení ve Hvožďanech 
Rozpočtové opatření č.64/2005 – 
snížení výdajů na par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč – úprava hřiště 
Senožaty 
navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- SDH Senožaty 
opravy 
Rozpočtové opatření č.65/2005 – 
navýšení příjmů na pol. 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 107.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 107.000,- Kč příjezdová komunikace ke garážím 
Na Libuši 
Rozpočtové opatření č.66/2005 – 
navýšení příjmů par.3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 11.000,- Kč 
snížení výdajů na par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol. 5136 knihy, učební pomůcky a tisk ve výši 10.000,- Kč publikace 
o Bechyni, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 3.000,- Kč oprava podia v Klášterní zahradě  
 Rozpočtové opatření č.67/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
16.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí, pol. 5171 opravy a 
udržování ve výši 16.000,- Kč – oprava kapličky v Senožatech 
Rozpočtové opatření č.68/2005 – 
snížení výdajů na par.3315 činnosti muzeí a galerií, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 5.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3315 činnosti muzeí a galerií, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 5.000,- Kč – ostraha muzea 
Rozpočtové opatření č.69/2005 – 
navýšení příjmů na par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 19.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve 
výši 17.000,- Kč - hudební produkce na oslavách 100. výročí SDH Hvožďany a předvánočním setkání se staršími občany 
města Bechyně, pol. 5223 neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem ve výši 2.000,- Kč příspěvek 
Římskokatolické farnosti Bechyně na zajištění Sbírky pro chudé  
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Rozpočtové opatření č. 70/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši  
800.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 500.000,- Kč na statické zajištění 
domu čp.207 – 208 Písecká, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 200.000,- Kč topenářské, obkladačské, elektroinstalační 
práce v bytových domech, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 100.000,- Kč úklid, čištění a sanační práce v bytových 
domech 
snížení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 5152 teplo ve výši 260.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 260.000,- Kč - vyúčtování 
služeb 
Rozpočtové opatření č. 71/2005 – 
navýšení příjmů na par. 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 11.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 11.000,- Kč – vyčištění 
jímky Senožaty 
Rozpočtové opatření č. 72/2005 – 
snížení výdajů na par. 4314 pečovatelská služba, pol. 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 19.000,- Kč 
snížení výdajů na par. 4314 pečovatelská služba, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 19.000,- Kč dohody s pomocnými 
pečovatelkami  
Rozpočtové opatření č. 73/2005 – 
snížení výdajů na par.6112 zastupitelstva obcí, pol. 5175 pohoštění ve výši 1.000,- Kč, pol. 6123 dopravní prostředky ve výši 
5.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.6112 zastupitelstva obcí, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek  ve výši 4.000,- Kč - autorádio, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.000,- Kč – montáž, kódování skel 
Rozpočtové opatření č. 74/2005 – 
navýšení příjmů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 35.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 35.000,- Kč – 
posudky, oddělení pozemků, věcné břemeno 
Rozpočtové opatření č. 75/2005 – 
navýšení příjmů na par.3613 nebytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 57.000,- 
Kč 
navýšení výdajů na par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 57.000,- Kč úpravy a 
údržba sběrného dvora 
Rozpočtové opatření č. 76/2005 – 
navýšení příjmů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 40.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 40.000,- Kč sběr  a 
likvidace nebezpečných odpadů 
Rozpočtové opatření č. 77/2005 – 
navýšení příjmů na pol. 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 30.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 30.000,- Kč instalace a 
revize elektřiny, dveře, zaměření stavby – garáže sanitka 
Rozpočtové opatření č.78/2005 – 
navýšení příjmů na pol. 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši 23.740,- Kč, účelově vázané prostředky na činnost 
dobrovolného hasičského sboru obce ve výši 5.638,- Kč a dotace na činnost dobrovolného hasičského sboru obce ve výši 
18.102,- Kč 
navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5139 nákup materiálu, pol. 5132 ochranné pomůcky, pol. 
5171 opravy a udržování, pol. 5156 PHM ve výši 23.740,- pro SDH Bechyně 
Rozpočtové opatření č.79/2005 – 
navýšení příjmů na par. 3612 bytové hospodářství,  pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 12.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství,  pol. 5178  nájemné za nájem s právem koupě ve výši 12.000,- Kč splátka 
leasingu společnost COOP THERM  
Rozpočtové opatření č.80/2005 – 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši  
307.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol.5213  neinvestiční dotace  nefinančním podnikatelským subjektům – 
právnickým osobám ve výši 307.000,- Kč částečná úhrada účetní ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 2004 
Rozpočtové opatření č.81/2005 – 
snížení výdajů na par. 4314 pečovatelská služba, pol. 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 20.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 20.000,- Kč dohody konané mimo 
pracovní poměr 
Rozpočtové opatření č.82/2005 – 
snížení výdajů na par. 3421 využití volného času dětí mládeže, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 56.000,- Kč  
navýšení výdajů na par. 3421 využití volného času dětí mládeže, pol. 5169 nákup ostatních služeb  ve výši 45.000,- Kč úprava, 
údržba dětských hřišť, zrušení pískovišť, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 3.000,- Kč – písek na hřiště, pol. 5171 opravy a 
udržování ve výši 8.000,- Kč – opravy na dětském hřišti 
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Rozpočtové opatření č.83/2005 – 
snížení výdajů na par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 8.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 8.000,- Kč – sportovní 
pomůcky pro hřiště v Senožatech 
Rozpočtové opatření č.84/2005 – 
snížení výdajů na par. 5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5171 opravy a udržování  ve výši 2.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5175 pohoštění ve výši 2.000,- Kč – pohoštění pro SDH 
Senožaty 
navýšení příjmů na pol.1361 správní poplatky ve výši 56.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5019 ostatní platy ve výši 2.000,- Kč, pol. 5139 nákup 
materiálu ve výši 35.000,- Kč, pol. 5156 pohonné hmoty ve výši 14.000,- Kč, pol. 5166 konzultační, poradenské a právní 
služby ve výši 5.000,- Kč,  
Rozpočtové opatření č.85/2005 – 
snížení příjmů na pol.1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 105.000,- Kč 
snížení příjmů na par. 3319 ostatní záležitosti kultury, pol. 2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 2.000,- Kč 
snížení příjmů na par.3341 rozhlas a televize, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 5.000,- Kč 
snížení příjmů na par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
10.000,- Kč 
snížení příjmů na par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, po.2321 přijaté neinvestiční dary ve výši 92.000,- Kč 
snížení příjmů na par.3632 pohřebnictví, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 12.000,- Kč 
snížení příjmů na par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výší 44.000,- 
Kč 
navýšení příjmů na pol.1361 správní poplatky ve výši 347.000,- Kč 
navýšení příjmů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary ve výši 25.000,- Kč 
navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí  a jejich částí ve výši 1.530.000,- 
Kč 
navýšení příjmů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
88.000,- Kč 
navýšení příjmů na pol.1211 daň z přidané hodnoty ve výši 1.596.000,- Kč 
navýšení příjmů na par.3613 nebytové hospodářství, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí ve výši 74.000,- Kč 
navýšení příjmů na par.5512 požární ochrana, dobrovolná část,  pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
17.000,- Kč 
snížení příjmů na par. 6171 činnost místní správy, pol. 2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 
ve výši 7.000,- Kč 
navýšení příjmů na par. 6171 činnost místní správy, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 4.000,- Kč 
navýšení příjmů na par. 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 22.000,- Kč  
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 
3.426.000,- Kč  
Rozpočtové opatření č.86/2005 – 
snížení příjmů na par. 3612 bytové hospodářství, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb ve výši 1.813.000,- Kč 
navýšení příjmů na par. 3612 bytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 123.000,- 
Kč 
navýšení příjmů na par. 3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 41.000,- Kč 
snížení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 5152 teplo ve výši 1.100.000,- Kč 
pol. 5157 teplá voda ve výši 853.000,- Kč, pol. 5151 studená voda ve výši 420.000,- Kč,  
pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 60.000,- Kč, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 75.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 177.000,- Kč, pol. 5171 opravy a 
udržování ve výši 296.000,- Kč, pol. 5225 neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek ve výši 3.000,- Kč, pol. 5909 
ostatní neinvestiční výdaje ve výši 13.000,- Kč, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 370.000,- Kč – rekonstrukce bytu 
čp.691 a 623 
Rozpočtové opatření č.87/2005 – 
navýšení příjmů na par. 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 12.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 12.000,- Kč rekonstrukce Základní školy, 
Libušina 164 Bechyně 
Rozpočtové opatření č.88/2005 – 
navýšení příjmů na par. 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 1.000,- Kč  
snížení výdajů na par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 5.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 6.000,- Kč – oprava 
střešního svodu v Kině Bechyně 
Rozpočtové opatření č.89/2005 – 
navýšení příjmů na par. 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 3.000,- Kč  
navýšení výdajů na par. 3315 činnosti muzeí a galerií, pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 3.000,- Kč – 
revize v Městském muzeu  
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Rozpočtové opatření č.90/2005 – 
snížení výdajů na par.3341 rozhlas a televize, pol. 5171 opravy a udržování ve výši  500,- Kč 
navýšení výdajů na par.3341 rozhlas a televize, pol. 5139 nákup materiálu ve výši  500,- Kč – přenoska k rozhlasu ve 
Hvožďanech 
Rozpočtové opatření č.91/2005 – 
snížení výdajů na par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol. 5175 pohoštění ve výši 3.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- Kč, 
pol. 5169 nákup ost. služeb ve výši  2.000,- Kč setkání důchodců – výzdoba, hudební produkce 
Rozpočtové opatření č.92/2005 – 
snížení výdajů na par.3429 ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. 5222 neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 
4.500,- Kč 
navýšení výdajů na par.3429 ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. 5213 neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským 
subjektům – právnickým osobám ve výši 4.500,- Kč – příspěvek Avanti Travel, s.r.o. na provoz informačního centra v Bechyni 
Rozpočtové opatření č.93/2005 – 
snížení výdajů na par.3631veřejné osvětlení, pol. 5154 elektrická energie ve výši 3.500,- Kč 
navýšení výdajů na par.3631veřejné osvětlení, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 3.000,- Kč – světelné zdroje na veřejné 
osvětlení, pol. 5161 služby pošt 500,- Kč 
Rozpočtové opatření č.94/2005 – 
snížení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 21.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5154 elektrická energie ve výši 2.000,- Kč, pol. 5169 
nákup ostatních služeb ve výši 19.000,- Kč inzerce a prezentace města, zednické práce na čp.8 Senožaty 
Rozpočtové opatření č.95/2005 – 
navýšení příjmů na pol.1361 správní poplatky ve výši 111.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 111.000,- Kč – sběr, 
svoz, uložení odpadu 
Rozpočtové opatření č.96/2005 – 
navýšení příjmů pol.1361 správní poplatky ve výši 47.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 47.000,- Kč – 
údržba zeleně 
Rozpočtové opatření č.97/2005 – 
snížení výdajů na par.4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti, pol. 5410 sociální dávky ve výši 64.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.4182 příspěvek na zvláštní pomůcky, pol. 5410 sociální dávky ve výši 64.000,- Kč – sociální dávky  
Rozpočtové opatření č.98/2005 – 
snížení výdajů na par.4314 pečovatelská služba, pol. 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 12.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.4314 pečovatelská služba, pol. 5156 pohonné hmoty ve výši 4.000,- Kč, 5162 služby telekomunikací 
ve výši 2.000,- Kč, pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 3.000,- Kč, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 3.000,- Kč 
Rozpočtové opatření č.99/2005 – 
snížení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 5153 plyn ve výši 8.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 6171 činnost místní správy, pol. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění ve výši 4.000,- Kč, pol. 
5136 knihy, učební pomůcky a tisk ve výš 4.000,- Kč 
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3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci, stav peněžních prostředků). 
 Dosažený přebytek Kč 12.390.592,25 
 Zůstatek na všech účtech celkem Kč                     20.326.771,50 

 z toho: na ZBÚ                       19.353.548,87 
 na jiných účtech:  depozitní účet    835.000,- 
 na fondech :         sociální fond      138.222,63 

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 splatilo v roce 2005 částku ve výši 9.948.000,- Kč. K 31.12.2009 by měly být 
závazky k oběma institucím uhrazeny. 

 
Sociální fond 
 
- počáteční zůstatek k 1.1.2005                                 113.816,63 Kč 
 
 
- příděl ze mzdových prostředků                              150.785,-  Kč 
Tvorba celkem                                                        150.785,- Kč 
 
 
Příspěvek na stravování                                          52.721,-   Kč 
 
Příspěvek na rekreace a zájezdy                             62.499,- Kč 
 
Odměny a dary (50 let – p.Matějka)                         5.000,- Kč 
 
Vstupenky – kultura, sport                                       6.159,-  Kč 
Použití celkem                                                         126.379,- Kč 
 
 
Konečný zůstatek k 31.12.2005                             138.222,63 Kč 
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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:     126.379,- 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. 2005  :     39.790.000,- Kč 
      Státní fond životního prostředí ČR Praha , stav půjčky                                  22.800.000,- Kč 
      Komerční banka a.s., stav úvěru                                                                  16.990.000,- 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. 
 
 
5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a  rozhodujících položek v meziročním porovnání. 

Vlastní příjmy po  2004 2005 Rozdíl.skuteč. % plnění 
konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2005-2004 2005/2004 

daňové 42738 45701 45859 47382 1681 103,7 
vlastní nedaňové 27536 27163 26031 26235 - 928 96,6 
vlastní kapitálové 6347 7184 4420 4829 -2355 67,2 

celkem vlastní příjmy 76621 80048 76310 78446 - 1602 98 
 
U daňových příjmů došlo celkově  k nárůstu oproti roku 2004 o 1.681 tis. Kč, tj. 3,7%.  
U jednotlivých položek došlo k navýšení i snížení v porovnání s rokem 2004: 
daň z příjmu FO ze závislé činnosti - navýšení o 460 tis. Kč,  
daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti - snížení o 180 tis.Kč,  
daň z příjmu FO z kapitálových výnosů – snížení o 91 tis. Kč,  
daň z příjmu právnických osob - navýšení o 819 tis. Kč, 
daň z příjmu PO za obce – snížení o 1.640 tis. Kč, 
DPH -  navýšení o 2.152 tis. Kč,  
daň z nemovitosti – snížení o 40 tis. Kč. 
Správní poplatky zůstala zhruba na úrovni roku 2004, došlo pouze k mírnému  nárůstu tj. o 14 tis. Kč. 
rovněž u ostatních poplatků došlo k mírnému nárůstu oproti   roku 2004. 
Nedaňové příjmy jsou nižší v roce 2005 než  v roce 2004 o 928 tis. Kč. Výraznější propad je u příjmů 
z úroků 384 tis. Kč, u pěstební činnosti 207 tis. Kč, u školství 298 tis. Kč, u nebytového hospodářství 175 
tis. Kč, u komunálních odpadů 153 tis. Kč. Na druhé straně nárůst je u nedaňových příjmů na bytovém 
hospodářství 557. tis. Kč, především u položky příjmy z pronájmu.   
Kapitálové příjmy jsou nižší v roce 2005 než  v roce 2004 o 2.355 tis. Kč. Rozdíl je u prodejů bytových 
jednotek – na par. 3612 bytové hospodářství – bytové jednotky byly prodávány nejvíce v roce 2003, 
v roce 2003 činily příjmy z prodeje 33.817.510,74 Kč., v roce 2004  6.730.229,17 Kč, v roce 2005 
4.261.218,50 Kč. 
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6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. 

Ukazatel rozpočtu po  2004 2005 Rozdíl.skuteč. % plnění 
 konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2005-2004 2005/2004 

vlastní  příjmy celkem 76621 80048 76310 78446 -1602 98 
neinvestič. dotace celkem 35272 35353 10818 10826 -24527 30,6 
investiční dotace celkem 34600 34599 6209 6209 -28390 17,9 

ostatní, jiné příjmy celkem 501 501 - - -501  
celkem příjmy po konsolid. 146994 150501 93337 95481 - 55020 63,4 

 
K poklesu došlo u nedaňových a kapitálových příjmů a to především z toho důvodu, že  v roce 2005 byly 
nižší příjmy z prodeje bytových jednotek. Bližší údaje již byly popsány. 
U investičních i neinvestičních dotací došlo také k poklesu.  
Investiční dotace: 
Dotace  na výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Bechyni byla čerpána v roce 2003 (ve výši 
19.148.035,50 Kč), v roce 2004 činila dotace 7.451.964,50 Kč a na 3 b.j. v DPS  1.650.000,- Kč a celá 
akce byla v roce 2004 dokončena a zkolaudována, v roce 2005 již na DPS nebyly poskytnuty žádné 
finanční prostředky. Také dotace na přístavbu Základní školy, Libušina 164 (ve výši 14.403.098,- Kč) 
byla poskytnuta a dokončena v roce 2004. Na komunikace v  Bechyni byly v roce 2004 poskytnuty 
finanční prostředky ve výši 3.830 tis. Kč. Komunikace byly rovněž dokončeny a zafinancovány v roce 
2004. Dále byla v roce 2004 doplacena dotace na akci Kanalizace a ČOV Bechyně, která byla realizována 
v letech 2000-2002.  
Neinvestiční dotace: 
Ke snížení neinvestičních dotací došlo u pol. 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů, kde činí rozdíl 
24.654 tis. Kč, jedná se především o dotace na školství  - platy, ONIV, SIPVZ, VII. třídy, které již v roce 
2005 nebyly poskytovány na město Bechyně, ale byly zasílány rovnou na účty konkrétních základních 
škol a mateřské školy.  
 
Výčet dotací poskytnutých v roce 2005 je uveden dále v textu. 
 
 
 
 
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů  
 
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2005 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

98661 MF – Reko povrchů hřišť TJ Jiskra Bechyně 5998798,- 5998798,- 0,- 
98072 Sociální dávky dle SDV k SR 5843000,- 5810694,- 32306,- 

 Neinvestiční dotace dle SDV k SR 2968600,- 2968600,- 0,- 
34070 MK – Divadlo je komunikace 100000,- 100000,- 0,- 

     
X Celkem ze státního rozpočtu 14.910.398,- 14.878.092,- 32.306,- 
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Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2005 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

92 SDH Bechyně – účelová dotace 102000,- 102000,- 0,- 
92 SDH Bechyně – účelová dotace 5638,- 5638,- 0,- 
92 Divadlo je komunikace 25000,- 25000,- 0,- 

 LSPP Bechyně 1000000,- 1000000,- 0,- 
91 Grantová politika Jč.kraje-územní plány 210000,- 210000,- 0,- 

 SDH Bechyně – pro potřeby JSDH 18102,- 18102,- 0,- 
X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 1.360.740,- 1.360.740,- 0,- 

 
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2005 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

90102 SFŽP – doplatek dotace na opravu Kanalizace 
a ČOV po povodních 2002 

12432,- Vyčerpáno 
v roce 2003   

12432,- 

0,- 

90102 SFŽP – doplatek dotace na Sanační práce na 
ČOV a kanalizaci a obnova ČOV  
(po povodních 2002) 

442646,- Vyčerpáno 
v roce 2003   

442646,- 

0,- 

X Celkem ze SF 455.078,- 455.078,- 0,- 
 
 

    

 
8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze 

státních fondů a z rozpočtu kraje. 
 

Dotace na Reko povrchů sportovních hřišť TJ Jiskra  Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Ministerstva financí dotaci  na Reko povrchů sportovních hřišť TJ Jiskra  
Bechyně  v  Písecké ulici ve výši 5.998.798,- Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma 
SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, IČ 48035599. Celkové náklady na akci činily   
6.035.318,-Kč. Celá akce byla dne 22.11.2005 zařazena do majetku. V účetnictví sledováno s UZ 98661. 
 
Dotace na sociální dávky 
V rámci souhrnného dotačního vztahu byly poskytnuty dotace na sociální dávky ve výši 5.843.000,- Kč, 
vyčerpáno 5.810.694,-Kč, Do státního rozpočtu  vrácena dne 30.1.2006 částka 32.306,- Kč (zasláno na 
účet Krajského úřadu – Jihočeského kraje). V účetnictví sledováno s UZ 98072. 
 
Neinvestiční dotace dle souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu 
V rámci souhrnného dotačního vztahu byla poskytnuta dotace ve výši 2.968.600,- Kč, vyčerpáno 
2.968.600 Kč. Jedná se o účelové dotace nepodléhající finančnímu vypořádání za rok 2005, konkrétně 
příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 1.040.500,- Kč a výkon státní správy 1.928.100,- Kč. V účetnictví 
sledováno bez UZ. 
 
Dotace na projekt Divadlo je komunikace 
Město Bechyně obdrželo dotaci od Ministerstva kultury na projekt Divadlo je komunikace, finanční 
prostředky byly poskytnuty  ve výši 100.000,- Kč, jednalo se o dotaci pro příspěvkovou organizaci 
Kulturní dům Bechyně ve výši 100.000,- Kč, finanční prostředky byly Kulturnímu domu Bechyně 
zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 34070. 
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Dotace na jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Krajského úřadu - Jihočeského kraje finanční prostředky, které podléhají 
vypořádání se státním rozpočtem pro jednotku SDH Bechyně  ve výši 102.000,- Kč, finanční prostředky 
byly vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 92. 

 
Dotace na jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Krajského úřadu - Jihočeského kraje finanční prostředky, které podléhají 
vypořádání se státním rozpočtem pro jednotku SDH Bechyně  ve výši 5.638,- Kč, finanční prostředky 
byly vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 92. 
 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Krajského úřadu - Jihočeského kraje finanční prostředky pro SDH Bechyně  
ve výši 18.102,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši, nepodléhají vyúčtování se státním 
rozpočtem. 
 
Dotace na LSPP Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Krajského úřadu - Jihočeského kraje dotaci na úhradu nákladů spojených 
s činností LSPP na 1. a 2. pololetí roku 2005 ve úhrnné výši 1.000.000,- Kč.  Z příspěvku Krajského 
úřadu - Jihočeského kraje bylo použito 1.000.000,- Kč, finanční prostředky byly zaslány příspěvkové 
organizaci Zdravotní středisko Bechyně na úhradu nákladů spojených s činností lékařské služby první 
pomoci v roce 2005, z vlastních zdrojů Města Bechyně bylo hrazeno 515.778,- Kč. 
 

 
Dotace na projekt Divadlo je komunikace 
Město Bechyně obdrželo od Krajského úřadu - Jihočeského kraje finanční prostředky, pro příspěvkovou 
organizaci Kulturní dům Bechyně ve výši 25.000,- Kč na projekt Divadlo je komunikace, finanční 
prostředky byly Kulturnímu domu Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 
92. 
 
Dotace na územní plán 
Město Bechyně obdrželo od Krajského úřadu - Jihočeského kraje finanční prostředky v rámci grantové 
politiky Jihočeského kraje na zpracování územních plánů ve výši 210.000,- Kč. Finanční prostředky na 
zpracování územního plánu byly vyčerpány v plné výši. Vlastní zdroje města činily 257.880,- Kč. 
V účetnictví sledováno s UZ 91. 
 
Doplatek dotace na akci „Sanační práce na ČOV a kanalizacích a Obnova ČOV“ 
Doplatek dotace ve výši 12.432,- Kč poskytl v roce 2005 Státní fond životního prostředí ČR Praha 
v souladu s Protokolem o definitivním přiznání podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky ze dne 16.8.2005 č.j.: 33975/D/TÚ/SFŽP/03 na akci Sanační práce na ČOV a kanalizacích a  
obnova ČOV. V účetnictví evidován doplatek pod UZ 90102. 
 
Doplatek dotace na akci „Sanační práce na ČOV a kanalizacích a Obnova kanalizace“ 
Doplatek dotace ve výši 442.646,- Kč poskytl v roce 2005 Státní fond životního prostředí ČR Praha 
v souladu s Protokolem o definitivním přiznání podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky ze dne 1.11.2005 č.j.: 33925/D/TÚ/SFŽP/03 na akci Sanační práce na ČOV a kanalizacích a  
obnova kanalizace. V účetnictví evidován doplatek pod UZ 90102. 
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9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.  
Ukazatel rozpočtu po 2004 2005 Rozdíl.skuteč. % plnění 
konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2005-2004 2005/2004 

běžné výdaje celkem 97698 93550 69616 65996 -27554 70,5 
kapitálové výdaje celkem 62683 62353 19201 17095 -45258 27,4 

 
 
 

Jak již bylo uváděno, nižší výdaje oproti roku 2004 jsou především u par. 3113 základní školy a par.3111 
předškolní vzdělávání , jedná se finanční prostředky na školství  - platy, ONIV, SIPVZ, VII. třídy, které 
již v roce 2005 nebyly poskytovány na město Bechyně, ale byly zasílány rovnou na účty základních škol 
a mateřské školy. Rozdíl u školství činí 23.681 tis. Kč. 
Dále byly nižší i kapitálové výdaje oproti roku 2004. Největší investiční akce - výstavba Domu 
s pečovatelskou službou, přístavba Základní školy Libušina ulice a komunikace v Bechyni byly v roce 
2004 dokončeny a zafinancovány. V roce 2005 činily investiční výdaje 17.094.653,12 Kč.   
 
 

Běžné výdaje –  rozpočet 68.816.500,- po  změnách rozpočtu upraven na 69.615.840,- Kč, 
skutečnost  65.996.071,39 Kč tj. 95,90 %  schváleného rozpočtu na počátku roku a 94,80 % 
upraveného rozpočtu. Bližší rozpis běžných výdajů je uveden níže. 
 
Ostatní záležitosti lesního hospodářství: 40.695,- Kč (dotace příspěvkové organizaci Městské lesy 
Bechyně 20.000,-, ostatní neinvestiční výdaje j.n. 20.695,- převod platby faktury (z 31.12.2004) na 
Městské lesy Bechyně) 
Silnice : 964.489,55 Kč (dopravní značení - zrcadlo, údržba, úklid, čištění, posyp komunikací,  dopravní 
značení, materiál, opravy) 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky :  867.500,75 Kč (údržba, úklid, posyp a čištění 
chodníků, materiál, opravy, služby) 
Provoz veřejné silniční dopravy : 104.483,- Kč (výdaje na dopravní obslužnost :  příspěvek na 
ztrátovost autobusové dopravy) 
Pitná voda:  10.710,- Kč ( VaK a.s. – inženýrský dozor, služby) 
Odvádění a čištění odpadních vod: 1.981.032,74 Kč (čištění a údržba a opravy kanalizačních vpustí,  
úpravy kanalizační šachty , svod dešťové vody u Domu s pečovatelskou službou, oprava kanalizace 
Křižíkova vilová čtvrť, oprava kanalizace Senožaty 28.244,50, opravy kanalizačních žlabů a vpustí 
Hvožďany 259.231,-, služby peněžních ústavů KB – poplatky k úvěrovému účtu na akci Kanalizace a 
ČOV 10.224,-, úroky – Komerční bance 833.443,44, SFŽP ČR Praha 757.282,-) 
Předškolní zařízení : 1.468.000,- Kč (Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859:  1.468.000,- Kč 
dotace na provoz příspěvkové organizace) 
Základní školy: 4.281.740,13 Kč  
(Základní škola Bechyně, Libušina 164: 1.826.000,- Kč, dotace na provoz příspěvkové organizace, 
Základní škola Bechyně, Školní 293 :     2.443.500,- Kč, dotace na provoz příspěvkové organizace  
haléřové vyrovnání 0,13 Kč, Krajský soud - soudní poplatek 12.240,- ) 
Střední odborné školy:  2.000,- Kč (příspěvek SPŠK Bechyně na točířskou soutěž ) 
Filmová tvorba, distribuce, kina:   61.040,10 Kč (Kino Bechyně – úpravy podlahy a sedaček, oprava 
střešního svodu) 
Činnosti muzeí a galerií: 13.500,43 Kč (zabezpečení muzea, revize zabezpečovacího systému muzea, 
údržba kamen, elektrická energie) 
Ostatní záležitosti kultury j.n. : 94.379,30 Kč ( plakáty na ples města, propagační materiál, publikace o 
Bechyni, prezentace města v katalogu, v atlase, přeprava lavic a stolů, oprava podia v Klášterní zahradě,   
Česká hudební společnost - Jihočeský hudební festival 42.000,-, inzerát na výběrové řízení ředitele 
Kulturního domu /KSMB/ ) 
Zachování a obnova kulturních památek: 215.000,- Kč ( příspěvky církvím Římskokatolická farnost  
Bechyně – finanční příspěvek na opravu elektroinstalace 60.000,- , Matana  - finanční příspěvek na 
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opravu židovské synagogy 85.000,- a občanům na opravu nemovitých kulturních památek –  p. 
Horváthová č.p. 40 : 30.000,- Kč, manželé Pickovi č.p. 69: 40.000,-) 
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí : 
34.208,50 (oprava kapličky v Senožatech, žulová deska s nápisem, materiál na hroby padlých vojáků) 
Rozhlas a televize : 105.929,- Kč (opravy, údržba a rozšíření městského rozhlasu) 
Záležitosti sdělovacích prostředků : 112.541,- Kč ( materiál, tisk Městského zpravodaje ) 
Zájmová činnost v kultuře:  2.768.943,- Kč (dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně 
/dříve Kulturního domu Bechyně/ včetně Městské knihovny) 
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 181.987,80 Kč (činnost sboru pro 
občanské záležitosti – vítání nových občánků, životní jubilea, zlaté svatby, rozloučení s žáky 9. tříd  
základních škol,občerstvení posádkové hudby, doprava na divadlo, setkání důchodců, 100. výročí SDH 
Hvožďany - občerstvení, hudební produkce, tiskové práce, pamětní listy, Římskokatolická farnost – 
2.000,- příspěvek na zajištění Sbírky pro chudé) 
Sportovní zařízení v majetku obce : 652.910,41 Kč (vodné, elektrická energie, sekačka,náhradní díly do 
sekačky, oprava sociálního zařízení bazénu, oprava kotle na stadionu, oprava střechy stadionu,  nákup 
ostatních služeb, sečení, hnojení, provzdušňování, postřiky na stadion, písek, hrabla, travní semena, 
hnojivo, mandátní odměna za správu stadionu, za správu bazénu, zaměření hřiště, zaasfaltování překopu 
na stadionu, odvětrávání bazénu, likvidace stožárů) 
Ostatní tělovýchovná činnost:  85.097,50 Kč (dotace občanským sdružením na sportovní aktivity a 
soutěže, nájemné, míče, síť, sloupky, zemní práce hřiště Senožaty, sečení, válení, přihnojování hřiště 
Hvožďany) 
Využití volného času dětí a mládeže: 196.470,40 Kč (úprava plochy pro  dětské hřiště na stadioně 
25.067,40, příspěvek pro děti ZŠ za vánoční pohlednice, oprava, údržba laviček a dětských hřišť, 
houpačka pro děti, trojhrazda, pružinová houpadla, kládová houpačka Na hřiště Na Libuši, úprava terénu, 
písek, prolézačka na hřiště ve Hvožďanech) 
Ostatní zájmová činnost a rekreace: 20.000,- Kč (příspěvky na činnost na činnost spolků, organizací, 
občanských sdružení atp.) 
Všeobecná ambulantní péče:  1.538.995,- Kč (dotace na činnost lékařské služby první pomoci 
v Bechyni pro příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko Bechyně 1.502.000,- Kč, pojištění sanity  
havarijní 36.995,- ) 
Bytové hospodářství : 19.563.913,66 Kč (materiál, opravy a údržba bytového fondu , úhrady služeb, 
vyúčtování služeb – vratky přeplatků, revize, služby telekomunikací, daně a poplatky z převodu 
nemovitosti – bytových jednotek, mandátní odměna za prodeje bytových jednotek, Coop Therm – 
leasingové splátky, příspěvky do společenství vlastníků byt. jednotek,  částečná úhrada ztráty společnosti 
Bytenes Bechyně spol. s r.o. 307.000,- Kč za rok 2004 , za rok 2005 činil výsledek hospodaření  Bytenes 
Bechyně spol. s r.o. ztráta 944 tisíc Kč ) 
Nebytové hospodářství : 173.411,45 Kč (opravy a údržba nebytového hospodářství , úhrady služeb, 
revize, neinvestiční příspěvky společenství vlastníků jednotek, vratky přeplatků za služby) 
Veřejné osvětlení : 951.110,11 Kč (nákup materiálu, poštovné,  elektrická energie 448.740,61,-,  opravy 
a udržování  347.510,40, montáž a demontáž vánočního osvětlení, rozšíření veřejného osvětlení a 
kabelové vedení ve Hvožďanech 33.650,- ) 
Pohřebnictví : 126.868,- Kč (materiál, opravy, údržba a služby na hřbitově, odvoz suti ze hřbitova, 
odvoz odpadu ze hřbitova, oprava hřbitovní zdi, vodné, pohřbení a uložení urny p. L. Šimková) 
Územní plánování : 74.650,- Kč (zeměměřičské práce - GEFOS ) 
Komunální služby a územní rozvoj :  377.884,20 (materiál, domovní čísla, elektrická energie,  znalecké 
posudky, odměny notářům,  vrtání děr pro žlab, zabudování zábradlí u restaurace Na Růžku, oprava 
zábradlí, mapy, oddělení pozemků, daň z převodu nemovitosti, členské příspěvky do sdružení, kde je 
město členem, správa veřejných záchodků, anténní stožár, prezentace města v rámci  projektu měst. 
informačního a orient. systému, zednické a malířské práce ve Hvožďanech, úprava studny u DPS, 
rozmístění ukazatelů, jeřábnické a zednické práce Senožaty, linoleum čp. 8 Senožaty) 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů : 156.265,80 Kč ( odvoz a uložení nebezpečného odpadu např. - 
zářivky, lednice, baterie, televize atp.) 
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Sběr a svoz komunálních odpadů:  4.372.968,30 Kč (uložení odpadu, svoz odpadu, separovaný sběr, 
ekologický pracovník, provoz sběrného dvora, vyvážení odpadkových košů, pytle na odpad, odpadkové 
koše, jarní svoz a uložení odpadu, kontejnery na separovaný sběr,digitální váha na vážení odpadu, plán 
odpadového hospodářství) 
Ostatní nakládání s odpady : 125.974,70 Kč (visací zámek, pletivo, vyčištění kalové jímky, Česká 
inspekce životního prostředí – pokuta, úklid černých skládek) 
Ochrana druhů a stanovišť : 2.390,40 Kč (příspěvek na Ochranu fauny ČR a Jihočeský ornitologický 
klub, vyšetření kočky, krmení pro psy) 
Péče o vzhled obcí a  veřejnou zeleň : 1.168.752,30 Kč (osázení žardinek,  výsadba lip, údržba veřejné 
zeleně, zastřihování stromů a keřů, kácení stromů, likvidace suchých stromů, odvoz listí,  údržba klášterní 
zahrady, úklid náměstí, pronájem WC, zajištění provozu kašen) 
Dávky sociální péče pro staré občany: 171.973,- Kč (účelově vyplácené sociální dávky) 
Dávky sociální péče pro rodinu a děti: 3.808.859,- Kč (účelově vyplácené sociální dávky) 
Příspěvek při péči o osobu blízkou: 1.570.402,- Kč (účelově vyplácené sociální dávky) 
Příspěvek na zvláštní pomůcky: 213.460,- Kč (účelově vyplácené sociální dávky) 
Příspěvek na individuální dopravu:   46.000,- Kč (účelově vyplácené sociální dávky) 
Pečovatelská služba: 533.032,18 Kč (plat pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně 
odvodů na sociální a zdravotní pojištění, pohonné hmoty, materiál, čistící prostředky, telekomunikační 
poplatky, ochranné pomůcky, zákonné pojištění auta, havarijní pojištění, opravy auta a kola pro 
pečovatelky, oprava kuchyňské techniky)  
Domovy - penziony pro staré občany: 100.299,- Kč (termovárnice, termonádoby, misky, židle, stoly, 
věšáky, garnýže, odpadkové koše, materiál, vodné, teplo, elektrická energie) 
Ost.soc. péče a pomoc starým občanům: 1.090,10 Kč ( klíče, stěhování Klubu důchodců) 
Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým:  15.000,- Kč ( příspěvky pro Svaz tělesně 
postižených v Bechyni, Svaz diabetiků v Bechyni, Svaz neslyšících a nedoslýchavých Tábor,  PTP Tábor, 
Jihočeský streetwork, Centrum zdravotně postižených Tábor) 
Požární ochrana – dobrovolná část :   623.754,75 Kč 
 z toho:  SDH Bechyně  546.892,50 Kč 
              SDH Hvožďany  45.536,25 Kč 
              SDH Senožaty     31.326,- Kč 
(jedná se o výdaje na refundace, materiál, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, obuv, opravy a údržba, STK,  
PHM, školení, služby, elektrická energie, teplo, vodné, pevná paliva, pohoštění, platby poplatků) 
Zastupitelstva obcí: 1.398.155,10 Kč (ostatní osobní výdaje, odměny členů zastupitelstev obcí, povinné 
pojistné sociální a zdravotní pojištění, autorádio včetně montáže, cestovné, pohoštění) 
Činnost místní správy: 11.485.438,13 Kč 
Platy zaměstnanců       6.323.234,- 
Ostatní osobní výdaje     213.103,- 
Povinné pojistné na soc. zabez. a přísp. na st. pol. zam. 1.671.879,- 
Povinné pojistné na zdravotní pojištění   578.877,- 
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem  32.565,- 
Ochranné pomůcky            1.025,- 
Knihy, tisk                        33.173,13 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 309.798,30 
Nákup materiálu j.n.       359.798,71 
Studená voda                    27.775,50 
Plyn                                 111.933,36 
Elektrická energie           173.126,75 
Pohonné hmoty  a maziva 38.523,37 
Služby pošt                      217.578,80 
Služby telekomunikací a radiokomunikací 329.949,75 
Služby peněžních ústavů   90.153,70 
Konzultační poradenské a právní služby  10.620,30 
Služby školení a vzdělávání  78.691,- 
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Nákup služeb j.n.          293.934,92 
Opravy a udržování      357.794,94 
Programové vybavení    99.236,50 
Cestovné                        30.204,- 
Pohoštění                         3.980,60 
Účastnické poplatky za konference                                   119,- 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                1.136,50 
Odvody za neplnění povinn. zaměstnavatele  zaměstnávat zdravotně postižené  26.127,- 
Neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím     500,- 
Platby daní a poplatků                                                    3.100,- 
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                  67.499,- 
Pojištění funkčně nespecifikované: 186.028,-  Kč (pojištění majetku města – živelní, krádeže, 
odpovědnost) 
Ostatní finanční operace  : 2.686.768,50 Kč (platby daní a poplatků, daň z příjmu právnických osob za 
Město Bechyně za rok 2004, Středisko cenných papírů - vedení účtu, ostatní neinvestiční výdaje) 
Finanční vypořádání minulých let: 258.969,10 Kč (jedná se o vratku účelových dotačních prostředků, 
na které byla v roce 2004 poskytnuta účelová dotace a tyto prostředky nebyly vyčerpány: 
UZ 98072 sociální dávky      166.697,20 Kč 
UZ 98348 volby EU                43.486,90 Kč 
UZ 98193 volby Senát            47.979,- Kč 
UZ 97572 úprava povrchu hřiště 806,- Kč 
Ostatní činnosti : 1.000,-  Kč (doplatek pojistné události  p. Adamová) 
 
 

Analýza kapitálových výdajů 
 
položka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet  skutečnost rozdíl  

61 Investiční nákupy a související výdaje 19.201.000,- 17.094.653,12 2.106.346,88
62  
63  
64  
X Kapitálové výdaje celkem 19.201.000,- 17.094.653,12 2.106.346,88

 
 
 

Kapitálové výdaje –  rozpočet 8.426.000,-, po změnách rozpočtu upraven na 19.201.000,- 
Kč, skutečnost  17.094.653,12 Kč tj. 202,88 %  schváleného rozpočtu na počátku roku a 89,03 % 
upraveného rozpočtu. Bližší rozpis kapitálových výdajů je uveden v tabulce. 



                                      25 

 
Investiční akce Města Bechyně v roce 2005 

 
 
 
Paragraf 
celkem 
čerpáno v Kč 
 

 
Provádějící firma a název investiční akce 

 
Kč 

 
Návrat – komunikace Senožaty 

 
499.967,- 

 
2212 silnice 

 
1.006.606,- 

 
Návrat – příjezdová komunikace ke garážím Na Libuši 

 
506.639,- 

   
2219  

ost.  záležitosti 
pozemních 
komunikací 

450.423,- 

 
 
SLAP CZ, s.r.o. – rekonstrukce parkovacích míst Na 
Libuši 

 
 

450.423,- 

   
2310 

pitná voda 
483.667,- 

 
Š + H Bohunice 10 s.r.o. – obnova zdroje pitné vody 
Bechyně Zářečí - Židova strouha 

 
483.667,- 

   
 
SNN Bechyně a.s.-  kanalizace Senožaty 

 
59.727,- 

2321 
odvádění a 
čištění odpad. 

vod 
175.038,- 

Pontex s.r.o. – projektová dokumentace splašková 
tlaková kanalizace Táborská ulice 

 
115.311,- 

   
Spilka a Říha,Návrat,Elexpres,Zdravotní ústav České 
Budějovice –  přístavba Základní školy Libušina 164  

 
383.598,50 

Ing.Rejlek – projekt tělocvična Základní školy Libušina 
164 

 
110.000,- 

TZB Projekt – projektová dokumentace ústředního 
topení Základní školy Libušina 164 

 
59.500,- 

Elexpres – elektropráce rozvody topení Základní školy 
Libušina 164 

 
15.000,- 

 
 

3113 
 
 

základní školy 
 
 

944.057,50 Český plynárenský servis – rekonstrukce rozvodů 
plynového topení Základní školy Libušina 164 

 
375.959,- 

   
3313 

Film.tvorba, 
distribuce, 

kina  
46.690,- 

 
 
J. Klimeš - úprava promítacího stroje - snímání zvuku 

 
 

46.690,- 
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3322 
Zachování a 
obnova kult. 

památek 
985.349,50 

 
Návrat – rekonstrukce muzea 

 
985.349,50 

   
3392  

Zájmová 
činnost 

v kultuře 
199.925,- 

 
Kulturní dům – rekonstrukce osvětlení 

 
199.925,- 

   
Swietelsky stavební s.r.o.- rekonstrukce povrchů hřišť 
(Tareka, Česká pošta) 

6.035.318,- 

Prček – dláždění chodníků u tenisových kurtů stadion 84.709,50 

3412 
sport.zaříz.v 
majetku obce 
6.990.204,08 Návrat, (Hořejší,Elexpres, Trans Záhoří,Rejlek) – 

rekonstrukce střechy areálu letního koupaliště 
 

870.176,58 
   

3421 
Využití 

volného času 
dětí a mládeže 

101.150,- 

 
 
Tomovy parky -  věžová sestava  prolézačky 

 
 

101.150,- 

   
3511 

všeobecná 
ambulantní 

péče 
182.014,50 

 
Návrat – garáže  pro sanitní vůz 
(Elexpres, Geodetická kancelář) 

 
182.014,50 

   
 
Soletanche ČR s.r.o. - statické zajištění domu čp.207-
208 Písecká 

 
1.388.572,50 

SNN Bechyně a.s. – výpomoc při statickém zajištění 
domu čp.207-208 Písecká 

95.670,- 

Rekonstrukce topení , plynofikace v bytových domech 724.352,58 
CoopTherm – montáž rozvaděčů 60.620,- 

 
3612 

 
bytové 

hospodářství 
 
 

2.499.215,08 Zhodnocení bytů Kováčovi, Jankovičová 
 

230.000,- 

   
Elexpres – veřejné osvětlení v okolí Domu s pečovatel. 
službou 

 
140.880,50 

3631  
veřejné 

osvětlení 
296.397,50 

Elexpres  - rekonstrukce veřejného osvětlení -   
Čechova , Písecká  

 
155.517,- 

   
3635  

Územní  plán. 
467.880,- 

 
ÚA projekce – zpracování územního plánu Bechyně 

 
467.880,- 
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EDOP s.r.o. Strakonice -  energetický audit 199.920,- 

Ing.Stachovi – projektová dokumentace na rekonstrukci 
náměstí (Mráz,GEFOS) 

883.051,- 

Pazourkovi, Kolářová, Hladký, Poláková, Klán – nákup 
pozemků 

127.190,- 

3639 
 

komunální 
služby a 

územní rozvoj 
 

1.449.174,- Zeman - rekonstrukce střechy na nám.TGM čp.12 239.013,- 

   
4317  

Domovy – 
penziony pro 
staré občany 

129.710,- 

 
 
Erding a.s. - instalace  předávací stanice  tepla 

 
 

129.710,- 

   
6112 

Zastupitelstva 
obcí 

349.900,46 

 
 
Autoservis Novotný – nákup automobilu Škoda Fabie 

 
 

349.900,46 

   
Český plynárenský servis – plynofikace MěÚ, 
termostatické ventily   (Elexpres) 

 
156.529,50 

6171  
činnost místní 

správy 
337.251,50 

 
AutoCont CZ a.s. – výpočetní technika 

 
180.722,- 

   

 
Celkem 
 

  
17.094.653,12 Kč  

  
Výdaje celkem : skutečnost  83.090.724,51 Kč ke schválenému  rozpočtu města Bechyně  ve výši 
77.242.500,- Kč tj. 107,57 % a k rozpočtu upravenému po změnách rozpočtu  ve výši 88.816.840,- 
Kč tj. 93,55 %.  
 
10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof 

a mimořád. situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.  
 Objem poskytnutých dotací               0,- Kč 
 Použito na následující účely              ------- 
 Nevyčerpaný objem  0,- Kč            důvod proč ------- 
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11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí 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   
v tis. Kč 

Počet ztrátových Celková ztráta 
v tis.Kč 

Školství 3 560   
Kultura   1 138 

Zdravotnic. 1 0   
Sociální -  -  
Ostatní   1 21 
Celkem 4 560 2 159 

 
Město Bechyně má zřízeno šest příspěvkových organizací Kulturní dům Bechyně, Zdravotní středisko 
Bechyně, Mateřskou školu Jahůdka, Na Libuši 859, Bechyně,  Základní školu Libušina 164 Bechyně,  
Základní školu Školní 293 Bechyně, Městské lesy Bechyně.  
Kulturní dům Bechyně má  výsledek hospodaření - ztráta 138 tisíc Kč,  
Zdravotní středisko  Bechyně – které zajišťuje Lékařskou službu první pomoci vyšlo s nulovým 
výsledkem hospodaření, především díky dotaci z Krajského úřadu – Jihočeského  kraje a dorovnání 
dotace z vlastních zdrojů města Bechyně. 
Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření   
507.260,69 Kč,  
Základní škola Školní 293 Bechyně skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření  ve výši 51.772,25 Kč 

Základní škola Libušina 164 Bechyně skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření   1.308,86 Kč, 
Městské lesy Bechyně skončily s výsledkem hospodaření  po zdanění – ztráta 21.001,18 Kč. 
O finančním vypořádání příspěvkových organizací rozhodla Rada Města Bechyně. 
 
 

12. Rozbor hospodaření  organizací zřizovaných obcí.   
Město Bechyně má zřízenu jednu společnost s ručením omezeným Bytenes Bechyně spol. s r.o., 
společnost za rok 2005 vykázala výsledek hospodaření: ztráta 944.tisíc Kč. 
 
13. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.  
 
V hospodaření Města Bechyně v roce 2005 nedošlo k výraznějším odchylkám. 
Ukazatel dluhové služby je přiložen ve dvou variantách, prvá varianta - příjmy celkem (po konsolidaci), 
druhá varianta dle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č.346/2004 – daňové a nedaňové 
příjmy (po konsolidaci) a přijaté dotace – finanční vztah. 
Město Bechyně přijalo úvěr a půjčku na investiční akci  Kanalizace a čistírna odpadních vod Bechyně. 
Půjčku i úvěr město Bechyně přijalo v letech 2000 – 2002. Půjčka je splácena ve čtvrtletních splátkách a 
splácení bude ukončeno  v roce 2009, úvěr je  splácen v měsíčních splátkách a splacen bude v roce 2009. 
Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31. 12. 2005:                                 39.790.000,- Kč 
z toho:  Státní fond životního prostředí ČR Praha , stav půjčky k 31.12.2005         22.800.000,- Kč 
             Komerční banka a.s., stav úvěru   k 31.12.2005                                       16.990.000,- Kč. 
K prodlení se splácením nedochází a úvěr a půjčka je hrazena řádně a ve smluvních termínech. 

 
 
 
 
        Mgr. Jaroslav Matějka 
                  starosta 
 
 
Zpracovala: ing.Bosáková               


