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Rozpočet města Bechyně pro rok 2016 : 

 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši :        114 185 685,- Kč 
Financování (pol.8115) ve výši                  28 269 104,- Kč 

Celkové zdroje ve výši                            142 454 789,- Kč 

 

Běžné výdaje ve výši                               105 979 789,- Kč 

Kapitálové výdaje ve výši                         36 475 000,- Kč 

Celkové výdaje ve výši                          142 454 789,- Kč 

 

Příjmy 

 
Třída 1 Daňové příjmy 71 443 000,- Kč 

Třída 2 Nedaňové příjmy 37 072 925,- Kč 

Třída 3 Kapitálové příjmy  2 140 000,- Kč 

Třída 4 Přijaté transfery   3 529 760,- Kč 

Celkem 114 185 685,- Kč 

 

Výdaje 
 

Třída 5 Běžné výdaje 105 979 789,- Kč 

Třída 6 Kapitálové výdaje 36 475 000,- Kč 

Celkem            142 454 789,- Kč 

 

Financování 
 

 

8115 Změna stavu krátk.prost. na 

bankovních účtech 

28 169 104,- Kč 

Třída 8 Financování celkem    28 269 104,- Kč 
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 Rozpočet města Bechyně je finanční plán, kterým se řídí jeho hospodaření. Je sestavován na 

období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu 

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

vztah. 

Rozpočet města Bechyně pro rok 2016 je rozepsán dle paragrafů (odvětvové – funkční třídění), 

u kterých jsou uvedeny jednotlivé položky (druhové třídění) a u nich je uvedena textová 

charakteristika upřesňující příjem nebo výdaj. 

 Při sestavování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu. 

Rozpočet na rok 2016 je sestaven jako schodkový s tím, že: 

celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 114.185.685 Kč,  

celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 142.454.789 Kč,                   

financování je rozpočtováno ve výši            28.269.104 Kč.  

 
  

 

Příjmy 2016 
 

Třída 1 – Daňové příjmy rozpočet 71.443.00 Kč.  

Celkové daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 71.443.000 Kč.  

Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z předpokladu Ministerstva financí České 

republiky. Při návrhu rozpočtu jsme vycházeli z dostupných číselných údajů a na základě analýzy 

vývoje daňových příjmů v minulých obdobích. 

Daňové příjmy jsou v rozpočtu na na rok 2016 takto: 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků    12.870.000 Kč 

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti                 340.000 Kč        

daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů                               1.390.000 Kč  

daň z příjmu právnických osob                                                              12.780.000 Kč 

daň z příjmu právnických osob za obce                                                   8.150.000 Kč 

daň z přidané hodnoty                                                                             24.710.000 Kč 

daň z nemovitých věcí                                                                              3.687.000 Kč 

 

(Daň z příjmu právnických osob za obce je rozpočtována ve výši 8.150.000 Kč, tato částka je i na 

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

účet, viz paragraf 6399 ostatní finanční operace, položka 5362 platby daní a poplatků státnímu 

rozpočtu).  

 

Místní a správní poplatky: 

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

komunálních odpadů                                                                                  3.120.000 Kč 

poplatek ze psů                                                                                              128.000 Kč 

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                                                   620.000 Kč 

poplatek za užívání veřejného prostranství                                                    270.000 Kč 

poplatek z ubytovací kapacity                                                                          21.000 Kč 

odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů             187.000 Kč 

odvod z výherních hracích přístrojů                                                            2.750.000 Kč 

správní poplatky                                                                                              420.000 Kč 
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Správní poplatky celkem 420.000,- Kč:  

správní poplatky – svatby                                       30.000 Kč 

správní poplatky – rybářské lístky                          11.000 Kč 

správní poplatky – výpisy z katastru nemovitostí      6.000 Kč 

správní poplatky – výstavba a životní prostředí     320.000 Kč       

správní poplatky – výherní hrací přístroje                12.000 Kč       

správní poplatky – evidence obyvatel, ověřování     35.000 Kč 

správní poplatky – výpisy z rejstříku trestů                6.000 Kč.                                                                          

  

Třída 2 – Nedaňové příjmy rozpočet  37.072.925 Kč.  

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

psů ve výši 1.000 Kč.  

Příjmy za prodej dřeva jsou rozpočtovány ve výši 2.030.000 Kč. 

Příjmy z prodeje knih, brožur o Bechyni ve výši 8.000 Kč. 

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

výši 231.000 Kč.  

 

Příjmy z pronájmu městského majetku jsou navrženy do rozpočtu následovně: 

pronájem vodohospodářského majetku: 

vodárenská infrastruktura, veřejné vodovody, zdroje pitné vody  2.335.675 Kč,  

kanalizační sítě a čistírny odpadních vod 1.482.250 Kč. 

Pronájem ostatních nebytových prostor je rozpočtován ve výši 1.270.000 Kč, 

nájem smuteční kaple 7.000 Kč, 

příjmy z pronájmu pozemků ve výši 238.000 Kč.  

Nájemné bytových prostor ve výši 16.200.000 Kč. 

 

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

zaměstnanců LAUFEN CZ, s.r.o. ve výši 150.000 Kč. 

Příjmy za reklamy vyhlašované v bechyňském městském rozhlasu 14.000 Kč. 

Příjmy za reklamy uveřejňované v Městském zpravodaji 135.000 Kč. 

Příjmy ze soutěžních cen na plese města 28.000 Kč. 

Příjmy za úhradu služeb a energií na stadionu 65.000 Kč. 

Příjmy za služby u bytového hospodářství 10.202.000 Kč. 

Příjem za služby u nebytových prostor 590.000 Kč. 

Příjmy z pronájmu hrobových míst a služby 100.000 Kč. 

Příjmy za služebnosti, věcná břemena 50.000 Kč, za domovní čísla 2.000 Kč, za služby na 

komunálních službách – např. reklamu, veřejné záchodky 60.000 Kč. 

Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a svoz komunálního odpadu  991.000 Kč. 

Příjmy za tříděné odpady 552.000 Kč.  

Příjmy za poskytování sociální služby - pečovatelská služba 70.000 Kč. 

Pokuty vybírané bechyňskou městskou policií 86.000 Kč. 

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

Ostatní služby na činnosti místní správy 130.000 Kč např. kopírování, vyhledání v archivu, vedení 

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

mzdové agendy pro Zdravotní středisko Bechyně. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady na činnosti místní správy jsou rozpočtovány ve výši 5.000 

Kč, jedná se především o vratky finančních prostředků z minulých let.  

Příjmy z úroků 9.000 Kč.  
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Třída 3 – Kapitálové příjmy rozpočet 2.140.000 Kč.  

Prodeje bytů na sídlišti Na Libuši 2.000.000 Kč. 

Příjmy z prodeje pozemků 140.000 Kč. 

 

Třída 4 – Přijaté transfery rozpočet 3 529 760 Kč.   
Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu je rozpočtován v celkové výši  3.397.100 Kč, 

jedná se o příspěvek na výkon státní správy.  

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu jsou rozpočtovány ve výši 132.660 Kč. Jedná 

se o poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu (Úřadu práce České republiky) a 

Evropského sociálního fondu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací. Jedná se o dvě dotace. Dotace na uklízeče veřejných prostranství a dotace na dělníka na práce 

v pěstební činnosti. 

 

 

Celkové příjmy města Bechyně pro rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši  

114.185.685 Kč. 
 

 

Výdaje 2016 
 

Třída 5 - Běžné výdaje - rozpočet  105.979.789 Kč. 
 

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

péče: 145.000 Kč. 

20.000 Kč dohoda o provedení práce na odchyt psů a následná péče o nalezené psy 

33.000 Kč krmivo, materiál 

20.000 Kč výdaje spojené s pobytem psů v psím útulku, jejich převoz, veterinární péče 

60.000 Kč výdaje na deratizaci, dezinsekci 

5.000 Kč drobné opravy kotce 

7.000 Kč cestovní náhrady spojené s odchytem psů   

 

1032 Podpora ostatních produkčních činností: 1.980.000 Kč.   

Výdaje související s činností městských lesů Bechyně. 

709.000 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru 

30.000 Kč dohody o provedení práce 

241.700 Kč zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

1.000 Kč nápoje 

10.000 Kč ochranné pomůcky 

1.000 Kč léky, zdravotnický materiál 

16.000 Kč nákup drobného majetku 

220.000 Kč sadební materiál, materiál na opravy atp. 

45.000 pohonné hmoty 

8.000 Kč telekomunikační poplatky 

11.000 Kč zákonné a havarijní pojištění 

32.700 Kč nájem nebytových prostor – pro městské lesy 

3.000 Kč školení 

550.000 Kč těžba, přibližování dřeva, STK, doprava, pořez dřeva 

20.000 Kč opravy a údržba 

63.000 Kč cestovné 
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3.600 Kč členský příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů 

5.000 Kč silniční daň 

10.000 Kč náhrady mezd v době nemoci 

 

1036 Správa v lesním hospodářství: 24.000 Kč. 

Dohoda o provedení práce na činnost lesního hospodáře na úseku bechyňských městských lesů. 

 

2143 Cestovní ruch: 200.000 Kč. 

5.000 Kč ostatní osobní výdaje 

10.000 Kč knihy 

10.000 Kč nákup zboží určeného k prodeji 

90.000 Kč propagační materiál, mapy, průvodci, leporela 

85.000 Kč výdaje související s cestovním ruchem, propagační akce, internetové stránky, inzerce, 

reklamní kampaně 

 

2212 Silnice : 7.160.000 Kč. 

110.000 Kč posypový materiál, materiál na opravy a údržbu 

840.000 Kč technické služby, údržba a čištění komunikací, dovoz materiálu, technická obnova 

komunálních komunikací  

30.000 Kč čištění a údržba obecních cest ve Hvožďanech 

2.000.000 Kč opravy místních komunikací 

4.000.000 Kč opravy komunikací na sídlišti Na Libuši 1.etapa č.p.647 – 656 

180.000 Kč vyasfaltování komunikace mezi školou a hasičskou zbrojnicí ve Hvožďanech  

 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací : 3.397.835 Kč. 

(chodníky, parkoviště) 

110.000 Kč materiál na posyp a údržbu 

1.280.000 Kč  technické služby, údržba a čištění chodníků, dovoz materiálu, údržba odstavných ploch, 

parkovišť  

2.000.000 Kč opravy chodníků, parkovišť  

5.835 Kč příspěvek Nadaci Jihočeské cyklostezky 

2.000 Kč členský příspěvek Občanskému sdružení Cyklostezka Lužnice 

 

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě: 110.000 Kč. 

5.000 Kč materiál na dopravní značení 

5.000 Kč  převoz materiálu, odstranění značek, služby 

100.000 Kč opravy a údržba dopravního značení 

 

2310 Pitná voda: 600.000 Kč. 

600.000 Kč oprava vodovodu v Zářečí. 

 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly: 1.361.500 Kč. 

30.000 Kč čištění kanalizace 

150.000 Kč projektová dokumentace na opravu kanalizace na horním Plechamru 

181.500 Kč opravy a údržba kanalizace na odvádění srážkových vod 

1.000.000 Kč oprava kanalizace na sídlišti Na Libuši 1.etapa č.p.647 - 656 

 

2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině: 15.000 Kč. 

dotace Českému rybářskému svazu, místní organizace Bechyně. 
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3111 Předškolní zařízení : 1.600.000 Kč. 

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

 

3113 Základní školy:  7.772.000 Kč.  
2.472.000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy Františka Křižíka Bechyně           

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

2.200.000 Kč Základní škola Bechyně, Školní 293 opravy ve škole, tělocvičně včetně podlah                

 

3122 Střední odborné školy: 10.000 Kč. 

Dotace Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni. 

 

3311 Divadelní činnost: 10.000 Kč. 

Dotace Bechyňskému divadelnímu spolku LUŽNICE. 

 

3312 Hudební činnost: 10.000 Kč. 

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

akce. 

 

3313 Filmová tvorba, distribuce, kina : 166.000 Kč. 

6.000 Kč materiál do kina 

10.000 Kč revize a služby v bechyňském kině 

30.000 Kč opravy v kině 

120.000 Kč dotace provozovateli Kina v Bechyni 

 

3319 Ostatní záležitosti kultury: 25.500 Kč. 

12.000 Kč dohoda o provedení práce na vedení obecní kroniky 

3.000 Kč materiál 

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

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

zájmových aktivit 

500 Kč cestovní náhrady 

 

3322 Zachování a obnova kulturních památek: 36.000 Kč. 

10.000 Kč MATANA a.s. dotace na restaurování náhrobků židovského hřbitova 

26.000 Kč dotace pro manžele Bernotovi na výměnu střešní krytiny č.p.13  

 

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

povědomí: 1.618.000 Kč. 

5.000 Kč materiál na pamětní místa, kapličky 

3.000 Kč služby, čištění pamětních desek, pamětních míst 

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

1.600.000 Kč Základní škola Františka Křižíka Bechyně výměna oken 3.etapa, jedná se o podíl města 

Bechyně (vlastních zdrojů), město bude žádat Jihočeský kraj o dotaci na zvýšené náklady obnovy 

 

3341 Rozhlas a televize : 100.000 Kč. 

20.000 Kč materiál na rozhlas 

10.000 Kč služby, revize, převoz materiálu, správa rozhlasu 

70.000 Kč běžná údržba a opravy místního rozhlasu  
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3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : 205.000 Kč 

10.000 Kč dohody o provedení práce v souvislosti s Městským zpravodajem 

190.000 Kč Městský zpravodaj, materiál 

5.000 Kč kopírování a služby spojené s články do Městského zpravodaje 

 

3392 Zájmová činnost v kultuře: 4.850.000 Kč.    

4.500.000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního střediska města Bechyně zahrnuje provoz 

kulturního domu, městské knihovny, městského muzea a informačního centra 

350.000 Kč neinvestiční příspěvek Kulturnímu středisku města Bechyně na nákup regálů a polic na 

knihy do knihovny a výměnu podlahové krytiny v knihovně 

 

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 263.500 Kč. 

28.000 Kč hudební produkce na 12.ples města Bechyně 

16.000 Kč materiál 

20.000 Kč nákup ostatních služeb 

65.000 Kč pohoštění 

5.000 Kč dary obyvatelstvu – pořádání poutí 

129.500 Kč věcné dary 

Společenské akce, delegace, výdaje na činnost sborů pro občanské záležitosti – vítání nových občánků, 

životní jubilea, zlaté svatby, ukončení studia v základní škole, výdaje na 12. ples města Bechyně, který 

se koná 30. ledna 2016. 

 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce : 1.260.000 Kč. 

Náklady spojené s provozem stadionu včetně bazénu. 

50.000 Kč dohody o provedení práce na minigolf, práce na stadionu 

130.000 Kč deštníky, pergola a další drobný hmotný majetek na bazén a stadion 

40.000 Kč materiál na stadion 

50.000 Kč materiál na opravu technologie bazénu 

310.000 Kč elektrická energie a vodné, stočné 

300.000 Kč mandátní odměna za správu stadionu 

50.000 Kč služby, revize, odvoz odpadu, údržba zeleně  

160.000 Kč regenerace povrchu hřiště na stadionu 

140.000 Kč opravy na stadionu, bazénu 

20.000 Kč opravy brodítka před vstupem do bazénu 

10.000 Kč malování uvnitř budovy bazénu 

 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost : 339.354 Kč.  

3.354 Kč nájemné za hřiště ve Hvožďanech 

4.000 Kč elektrická energie hřiště ve Hvožďanech 

10.000 Kč údržba na sportovním hřišti ve Hvožďanech 

2.000 Kč věcné dary k soutěžím 

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

40.000 Kč dotace, dary fyzickým osobám na sportovní aktivity, činnost, soutěže 

 

3421 Využití volného času dětí a mládeže : 191.000 Kč. 

25.000 Kč materiál na dětská hřiště 

1.000 Kč pohonné hmoty 

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

80.000,- Kč opravy a udržování dětských hřišt‘ 

15.000 Kč dotace, dary spolkům pořádajícím akce pro děti a mládež 
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30.000,- Kč dary fyzickým osobám na aktivity a činnost s dětmi 

 

3513 Lékařská služba první pomoci : 657.500 Kč. 

4.500,- Kč zákonné pojištění sanitního vozu 

653.000,- Kč neinvestiční příspěvek na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro 

příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně 

 

3612 Bytové hospodářství : 28.898.000 Kč.  
Správa, opravy a údržba bytového fondu je rozpočtována v běžných výdajích ve výši 15.610.000 Kč, 

včetně rekonstrukce bytových jednotek – tzn. kapitálových výdajů ( 1.000.000 Kč) činí 16.610.000,- 

Kč  a je rozlišena organizačním členěním 503 : 

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

30.000,- Kč poštovné, SIPO 

90.000 Kč právní pomoc - JUDr. Šedivý - výběr neuhrazeného nájmu, služeb soudní cestou                                        

29.000 Kč služby informačních technologií - domovní evidenční systém DES 

1.670.000 Kč mandátní odměna za správu bytového fondu                                                                                                                     

(mandátní odměna správci bytového fondu za správu nájemních objektů je stanovena 195,- Kč bez 

DPH za bytovou jednotku měsíčně, celkový počet spravovaných bytových jednotek po odečtení 

privatizovaných bytů je 590, odměna činí bez DPH  1.380.600,- Kč (v případě DPH se sazbou 21%    

1.670.526 Kč,  v návrhu rozpočtu zaokrouhleno na celé tisíce směrem dolů  tj. 1.670.000 Kč) 

40.000 Kč deratizace, dezinfekce, dezinsekce                   

220.000 Kč servis a odečty vodoměrů                               

100.000 Kč zákonné revize elektrických rozvodů, domovních plynovodů, požárních vodovodů a 

hromosvodů                                                      

26.000 Kč vyúčtování služeb                                                                       

4.700.000 Kč příspěvky pro společenství vlastníků bytových jednotek    

7.000.000 Kč oprava bytového fondu sídl. Obránců míru č.p.803 - 806 

1.555.000 Kč vodoinstalatérské práce - výměny vodovodních výtoků, klozetů, bojlerů, opravy rozvodů 

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

topenářských rozvodů, opravy a výměny radiátorových a stoupačkových kohoutů, zednické a 

obkladačské práce, elektroinstalační práce - odstraňování  závad na elektroinstalaci v bytových 

jednotkách i společných prostorách, včetně hromosvodů, opravy střešních krytin, oplechování střech,  

100.000 Kč rezerva na havárie  

 

Úhrady služeb v bytových domech - navržený rozpočet ve výši 13.168.000 Kč a jsou rozlišeny 

organizačním členěním 504   – 

2.000.000 Kč studená voda                                

3.150.000 Kč teplo                                             

251.000 Kč elektrická energie                            

2.520.000 Kč teplá voda                                     

10.000 Kč služby telekomunikací                     

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

20.000 Kč opravy  

3.000.000 Kč vratky přeplatků služeb za rok 2015      

 

Bez organizačního členění je rozpočtováno 120.000 Kč. 

40.000 Kč nákup kolků za prodávané byty, soudní žaloby 

80.000 Kč platba daně z převodu nemovitosti, soudní poplatky  
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3613 Nebytové hospodářství : 875.000 Kč. 

Výdaje spojené s nebytovými prostory, které má město ve vlastnictví. 

10.000 Kč materiál na opravy nebytových prostor 

65.000 Kč vodné, stočné 

40.000 Kč elektrická energie 

48.400 Kč mandátní odměna za správu nebytových prostor 

21.600 Kč služby, revize 

600.000,- Kč opravy a údržba nebytových prostor 

25.000,- Kč oprava zápraží č.p.8 v Senožatech 

20.000,- Kč nová betonová podlaha v nebytovém prostoru u bývalé školy ve Hvožďanech 

45.000 Kč vratky přeplatků za služby za rok 2015 

 

3631 Veřejné osvětlení : 1.645.000 Kč. 

15.000 Kč slavnostní vánoční osvětlení 

50.000 Kč nákup materiálu – zářivky, výbojky atp. 

740.000 Kč elektrická energie 

100.000 Kč instalace a demontáž vánočního osvětlení 

40.000 Kč revize veřejného osvětlení, ostatní služby 

300.000 Kč přenesená správa veřejného osvětlení Na Libuši  

400.000 Kč opravy a údržba veřejného osvětlení 

 

3632 Pohřebnictví : 420.000 Kč. 

10.000 Kč materiál 

5.000 Kč studená voda 

5.000 Kč elektrická energie 

200.000 Kč správa hrobových míst, údržba hřbitova, odvoz odpadu, úprava terénu, dovoz zeminy, 

prořez stromů 

200.000 Kč oprava zídky na hřbitově, opravy a údržba hřbitova 

 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. : 932.160 Kč. 

Výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem. 

10.980 Kč dohody o provedení práce 

47.000 Kč plat uklízeče veřejných prostranství 

15.980 Kč zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

10.000 Kč drobný hmotný majetek 

10.000 Kč cedule s čísly popisnými nebo evidenčními 

30.000 Kč nákup materiálu na veřejné záchodky, do vývěsek, na opravu městského majetku 

10.000 Kč nákup materiálu do Hvožďan 

50.000 Kč elektrická energie 

8.000 Kč vodné, stočné 

8.200 Kč nájemné za pozemky 

30.000 Kč opravy a údržba ve Hvožďanech – dle doporučení osadního výboru 

20.000 Kč opravy a údržba v Senožatech - dle doporučení osadního výboru 

40.000 Kč opravy na veřejných záchodcích, čekáren, vývěsních skříněk, městské kašny 

45.000 Kč správa dat, údržba digitální technické mapy 

90.000 Kč servis programu na veřejné zakázky E-ZAK 

50.000 Kč geometrické plány, zeměměřičské práce 

70.000 Kč provoz geoportálu, migrace pasportů 

270.000 Kč provoz veřejných záchodků, mobilní záchody, posudky, údržba kašny, stavění a likvidace 

vánočního a velikonočního stromu 
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30.000 Kč členský příspěvek obecně prospěšné společnosti Toulava  

52.000 Kč členské příspěvky sdružením, svazům, kde je město členem (Svaz měst a obcí, Svaz měst a 

obcí Jihočeského kraje, Sdružení historických sídel, Sdružení lázeňských míst) 

5.000 Kč kolky  

30.000 Kč daň z nemovitých věcí, daň z převodu nemovitostí 

 

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů: 120.000 Kč. 

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu – např. zářivky, baterie, akumulátory, pneumatiky. 

 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: 4.415.000 Kč. 

75.000 Kč nádoby na BIO odpad 

30.000 Kč odpadkové koše, vložky do košů, ostatní materiál 

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

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

odpadkových košů v obci, svoz biologicky rozložitelného odpadu 

100.000 Kč likvidace popelnicových boxů na sídl. Na Libuši  

10.000,- Kč opravy a údržba 

 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních): 770.000 Kč. 

Svoz separovaného odpadu (sklo, papír, plasty). 

 

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: 70.000 Kč. 

Zneškodňování odpadů procesem opětného zapojení do koloběhu a procesu obnovy (např. větve, 

tráva). 

 

3729 Ostatní nakládání s odpady: 580.000 Kč. 

1.000 Kč materiál 

20.000,- Kč elektrická energie na sběrném dvoře 

43.000 vodné, stočné, srážková voda na sběrném dvoře 

351.000 Kč provoz sběrného dvora 

155.000 Kč kontrola filtru, sečení, monitoring skládky v Senožatech, likvidace černých skládek, 

ostatní služby v odpadovém hospodářství 

10.000 Kč opravy na sběrném dvoře 

 

3745 Péče o vzhled obcí a  veřejnou zeleň : 3.188.000 Kč. 

70.000 Kč dohody o údržbě veřejné zeleně 

28.000 Kč lavičky, květináče 

200.000 Kč výsadba stromů, sadební materiál, hnojivo, zemina, ostatní materiál na veřejnou zeleň 

2.880.000  Kč výdaje spojené s údržbou městských zelených ploch, parků, záhonů, květinových 

výzdob, výsadba, údržba zeleně, zastřihování stromů a keřů, zalévání, hnojení, terénní úpravy 

neudržovaných pozemků,  hrabání listí, likvidace vegetačního odpadu, kácení stromů 

10.000 Kč opravy a údržba laviček, květináčů  

 

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

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

poskytnuta soc. dávka podle příslušného právního předpisu, jedná se o výjimečné a ojedinělé případy. 
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4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: 1.247.000 Kč. 
512.000 Kč plat pečovatelek 

70.000 Kč dohody s pomocnými pečovatelkami 

175.000 Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 

veřejné zdravotní pojištění 

16.000 Kč ochranné pomůcky 

1.000 Kč léky a zdravotnický materiál 

20.000 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 

30.000 Kč materiál, kancelářské potřeba, úklidové prostředky 

7.000 Kč studená voda 

35.000 Kč teplo 

130.000 Kč elektrická energie 

11.000 Kč teplá voda 

15.000 Kč telekomunikační poplatky  

21.000 Kč pohonné hmoty 

10.000 Kč zákonné a havarijní pojištění auta 

20.000 Kč školení a vzdělávání 

40.000 Kč opravy auta pro pečovatelskou službu a další drobné opravy v domě s pečovatelskou 

službou 

125.000 Kč služby v domě s pečovatelskou službou, ostatní služby, např. STK 

4.000 Kč cestovné 

5.000 Kč náhrady mezd v době nemoci 

 

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: 46.000 Kč. 

Dotace popř. dary nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám,  obecně prospěšným 

společnostem, spolkům, náboženským společnostem, cizím příspěvkovým organizacím. 

 

5212 Ochrana obyvatelstva: 66.000 Kč. 

Zabezpečování úkolů civilní ochrany. 

5.000 Kč refundace 

5.000 Kč dohody o provedení práce 

8.000 Kč materiál 

35.000 Kč  cvičné stavění povodňové stěny a ostatní služby 

3.000 Kč občerstvení zajišťované při stavbě povodňové stěny 

10.000 Kč rezerva na zabezpečení krizových opatření 

 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek: 1.094.500 Kč. 

Městská policie v Bechyni. 

572.000 Kč platy městských strážníků 

8.000 Kč dohody o provedení práce 

194.500 Kč odvody na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 

20.000 Kč ochranné pomůcky 

2.000 Kč léky, zdravotnický materiál 

60.000 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 

40.000 Kč počítač ke kamerovému systému 

25.000 Kč materiál 

10.000 Kč studená voda 

40.000 Kč elektrická energie 

13.000 Kč telekomunikační poplatky 

35.000 Kč pronájem zařízení na měření rychlosti a střelnice 
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15.000 Kč školení a vzdělávání 

11.000 Kč služby spojené s informačními technologiemi 

8.000 Kč ostatní služby 

30.000 Kč opravy a údržba 

5.000 Kč cestovné 

6.000 Kč náhrady mezd v době nemoci 

 

5512 Požární ochrana – dobrovolná část : 996.000,- Kč. 

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.  

870.000 Kč jednotka sboru dobrovolných hasičů Bechyně  

50.000 Kč dotace Sboru dobrovolných hasičů Bechyně  

46.000 Kč jednotka sboru dobrovolných hasičů Senožaty         

30.000 Kč jednotka sboru dobrovolných hasičů Hvožďany       

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

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

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

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

dobrovolných hasičů Bechyně. 

 

6112 Zastupitelstva obcí: 1.858.440 Kč. 

Činnost zastupitelských orgánů na úrovni města.  

5.000 Kč dohody o provedení práce 

1.316.000 Kč odměny členů zastupitelstva obce 

409.440 Kč povinné odvody na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 

10.000 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 

2.000 Kč materiál 

16.000 Kč služby telekomunikací 

1.000 Kč pojištění při služebních cestách 

10.000 Kč školení a vzdělávání 

1.000 Kč ostatní služby 

14.000 Kč cestovné 

20.000 Kč pohoštění 

4.000 Kč konference 

50.000 Kč dary obyvatelstvu - ocenění práce pro město 

 

6171 Činnost místní správy: 14.551.500 Kč. 

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

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

obřadní síň. 

8.268.000 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru                      

150.000 Kč ostatní osobní výdaje                                                       

2.820.000 Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění    

42.000 Kč povinné pojistné na úrazové pojištění                                

20.000 Kč webové stránky města 

10.000 Kč ochranné pomůcky                                                              

2.000 Kč léky a zdravotnický materiál                                                

20.000 Kč knihy, tisk, předplatné                                                                           

119.000 Kč počítače, monitory 

74.000 Kč přepínač HP, počítače, drobný hmotný majetek do č.p.3 

60.000 Kč police do archivu, nábytek, telefony, kancelářská technika 
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80.000 Kč materiál k výpočetní technice 

5.000 Kč materiál do č.p.3 

165.000 Kč kancelářské potřeby, čisticí prostředky, materiál na opravy            

45.000 Kč studená voda  

245.000 Kč plyn 

210.000 Kč elektrická energie              

40.000 Kč pohonné hmoty                                                                   

165.000 Kč služby pošt                                                                        

195.000 Kč služby telekomunikací, internet                    

30.000 Kč zákonné a havarijní pojištění                                                     

1.000 Kč nájemné                                                                                 

10.000 Kč konzultační, poradenské a právní služby                            

100.000 Kč školení a vzdělávání                                              

388.000 Kč zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi   

(služby spojené s výpočetní technikou, řešitelské servisy, informační technologie, upgrade, update) 

nákup ostatních služeb                                                      

146.000 Kč provoz a servis kopírovacích zařízení, časová razítka, certifikáty  

130.000 Kč příspěvky ze sociálního fondu – stravné, kultura, sport 

90.000 Kč kabeláž, kamerový systém, práce firem k č.p.3 

130.000 Kč příspěvek na stravné 

85.000 Kč vazba zápisů rady a zastupitelstva, poplatek za rozhlas a televizi, praní prádla, revize, 

znalecké posudky, parkovné, ostraha radnice, čištění odpadů, STK a emise, mytí aut, skenování, 

kopírování atp. 

50.000 Kč opravy a nátěry oken 

30.000 Kč opravy aut 

20.000 Kč opravy vodoinstalace, elektroinstalace 

10.000 Kč opravy kancelářské techniky 

25.000 Kč drobné opravy radnice 

10.000 Kč malování kanceláří 

30.000 Kč opravy podlah 

15.000 Kč ostatní drobné opravy 

20.000 Kč opravy obřadní síně  

121.000 Kč licence AVG, City Ware Identity, software 

75.000 Kč licence MS Office, software k č.p.3 

40.000 Kč cestovné 

15.000 Kč pohoštění                                                        

5.000 Kč konference                                      

20.000 Kč náhrady svědečné, znalecké posudky 

30.000 Kč odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 

1.500 Kč členský poplatek Sdružení tajemníků                     

1.000 Kč kolky               

3.000 Kč dálniční známky 

45.000 Kč náhrady mezd v době nemoci                                             

140.000 Kč příspěvky ze sociálního fondu např. na rekreace, zájezdy, sport, výročí 50 let, první 

odchod do důchodu 

 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: 54.000 Kč. 

Bankovní poplatky. 
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6320 Pojištění funkčně nespecifikované: 165.000 Kč. 

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

 

6399 Ostatní finanční operace: 9.850.000 Kč. 

8.150.000 Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2015 (stejná částka je v 

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

1.700.000 Kč platba daně z přidané hodnoty za město Bechyně 

 

6409 Ostatní činnosti j.n.: 21.000 Kč. 

11.000 Kč členský příspěvek sdružení Bechyňsko 

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

zledovatělém chodníku) 

5.000 Kč ostatní neinvestiční výdaje 

 

 

 

Běžné výdaje celkem                 105.979.789 Kč 

 

 

Třída 6 - Kapitálové výdaje - rozpočet 36.475.000 Kč. 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek:                                        200.000 Kč 

 

Položka 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku: 

200.000 Kč změna územního plánu města Bechyně č. 2 a 3, zahájení prací na novém územním plánu                                

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek: celkem:                      36.275.000 Kč 

 

Položka 6130 Pozemky:                                                1.000.000 Kč 

1.000.000 Kč nákup pozemků - stezka Senožaty, mateřská škola zahrada                                                                            

 

Položka 6123 Dopravní prostředky:                              700.000 Kč 

700.000 Kč CAS Tatra 815 pro JSDH Bechyně                                                                             

 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby:                          34.575.000 Kč 

 

10.000.000 Kč povrchy na sídl. 5.května 2.etapa 

1.600.000 Kč rekonstrukce vodovodu na sídl. 5.května 2.etapa 

9.700.000 Kč rekonstrukce kanalizace na sídl. 5.května 2.etapa 

870.000 Kč rekonstrukce veřejného osvětlení na sídl. 5.května 2.etapa 

 

250.000 Kč projektová dokumentace – rekonstrukce chodníků, místních komunikací, veřejného 

osvětlení na sídl. 5.května 3.etapa    

200.000 Kč projektová dokumentace – rekonstrukce kanalizace a vodovodu na sídl. 5.května 3.etapa    

 

2.220.000 Kč projektová dokumentace na intenzifikaci čistírny odpadních vod a dostavu kanalizace 

 

81.000 Kč projektová dokumentace na odlehčení kmenové stoky za sídl. Na Libuši 
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18.000 Kč projektová dokumentace na doplnění kanalizace Plechamr č.p.410 a 411 

 

157.000 Kč projektová dokumentace Michalská ulice – dokončení z roku 2015 

 

120.000 Kč projektová dokumentace chodník ke Kerasu 

 

215.000 Kč projektová dokumentace na parkoviště na sídl. Obránců míru 

  

9.000 Kč projektová dokumentace na dostavbu vodovodu v Senožatech 

1.600.000 Kč Klášterní ulice – rekonstrukce komunikace včetně veřejného osvětlení                                                                                    

160.000 Kč Klášterní ulice – rekonstrukce vodovodu v přilehlé komunikaci                                                                                   

200.000 Kč Klášterní ulice – rekonstrukce kanalizace v přilehlé komunikaci                                                                                   

4.800.000 Kč Klášterní ulice – sanace opěrné zdi, včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení, 

autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP, archeologického výzkumu 

 

19.000 Kč závěrečné vyhodnocení akce na zateplení mateřské školy č.p.920 a č.p.859 

 

186.000 Kč zateplení Kulturního domu – projekt, žádost o dotaci, výběrové řízení 

 

360.000 Kč vybudování zavlažování fotbalového hřiště 

 

250.000 Kč dětské hřiště 

 

1.000.000 Kč rekonstrukce bytových jednotek 

 

360.000 Kč veřejné osvětlení ul.Písecká k bývalému Kerasu 

 

70.000 Kč oplocení kompostárny v Senožatech 

 

130.000 Kč projektová dokumentace na ochranu před přívalovými vodami v Zářečí 

 

Kapitálové výdaje celkem                                36.475.000 Kč. 
 

 

Třída 8 Financování : rozpočet:  28.269.104 Kč. 
Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2016 je schodkový, třída 8 Financování zabezpečuje následné 

vyrovnání rozpočtu na rok 2016. 

 

Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů 

státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA je rozpočtována ve výši 28.269.104 Kč, jedná 

se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech, které budou použity v roce 2016.  

 

 

Město Bechyně není pro rok 2016 zatíženo úvěrem ani půjčkou. 
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Rozpočet sociálního fondu pro rok 2016 
 

                  

 

 

Rozpočtová skladba rozpočet 2016 

údaje v Kč 

 
1. Tvorba fondu 

 

1.1. Limity mzdových prostředků 

       Uvolnění členové zastupitelstva 

        Zaměstnanci místní správy  

        Pečovatelky  

        Městská policie 

        Městské lesy 

        Komunální služby a územní rozvoj 

 

Limity mzdových prostředků celkem 

 

1.2. Základní příděl ze mzdového fondu 

(%) 

 

1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 

 

 

2. čerpání fondu 

 

2.1. stravování, vstupenky – kultura, sport 

 

2.2. peněžní dary a odměny (50 let, odchod 

do důchodu) 

 

2.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory 

atp. 

 

Čerpání fondu celkem  

 

 

3. převod finančních prostředků  

sociálního fondu k použití v následujících 

letech 2017, 2018 

(předpokládaný zůstatek účtu sociálního 

fondu k 1.1.2016:   178.000 Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

     6112 5023 

     6171 5011 

     4351 5011 

     5311 5011 

     1032 5011 

     3639 5011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    6171 5169 

     

   

     6171 5499 

 

 

     6171 5499 

 

 

 

 

          1.161.000 

          8.268.000 

            512.000 

            572.000 

            709.000 

              47.000 

        11.269.000 

       

         

               2,5 % 

          

             

          281.725 

 

                           

                     
          

          130.000         

    

               

            20.000 

         

       

           120.000 

 

           270.000 

 

                      

                         

 

               11.725 

 

 

 

zpracovala: Ing. Radka Bosáková                                                                                                                                                                       

V Bechyni 17.12.2015       

Ing. Pavel Houdek                                                                                                   

       starosta 


