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ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2018 

IČ 00252069 

Zastupitelstvem města Bechyně byl dne 20.12.2017 schválen rozpočet města Bechyně na rok 2018, usnesení č.70/08-17 Z.  

 

USNESENÍ č. 70/08-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. rozpočet města Bechyně na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 ve výši 

167.247.400,27 Kč, celkovými výdaji třídy 5 a 6 ve výši 195.166.539,77 Kč a financováním třídy 8 ve výši 
27.919.139,50 Kč. 
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2018 zastupitelstvo schvaluje v členění dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

2. neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018: 
- Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:         1.700.000 Kč 
- Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766:                   2.400.000 Kč 
- Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723:                     3.100.000 Kč 
- Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409:               516.000 Kč 
- Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:                        6.250.000 Kč 
- Služby města Bechyně, p.o.                                                                                   8.000.000 Kč 

 

3. investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018: 
- Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:                                    200.000 Kč 

 

II.   s t a n o v u j e 
radě města rozsah provádění rozpočtových opatření v částkách do výše 30 mil. Kč (v jednotlivých případech), 
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v případech: 
 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. 
 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k 
odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací 
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. 

 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné, a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. 

 

d) přesuny finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 Běžné výdaje a třídy 6 Kapitálové 
výdaje. 

 

Ing.Radka Bosáková                                                                  Ing. Pavel Houdek 

V Bechyni dne 21.12.2017                                                      starosta města Bechyně 

 

 

Rozpočet města Bechyně na rok 2018 je vyvěšen na úřední desce v listinné podobě i způsobem umožňujícím 

dálkový přístup na elektronické desce. 

Dále naleznete podrobnější informace k rozpočtu města Bechyně na rok 2018 na internetových stránkách:   

www.mestobechyne.cz, sekce: rozpočet. 

 

V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnout na Městském úřadu Bechyně, 

nám. T.G. Masaryka 2, 391 65  Bechyně, finanční odbor, ing.Radka Bosáková. 

 
 

http://www.mestobechyne.cz/
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Příloha č.2 

k rozpočtu města Bechyně pro rok 2018  

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

Celkové zdroje ve výši                         195.166.539,77 Kč 

 

Běžné výdaje ve výši                             110.996.772 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši                      84.169.767,77 Kč 

Celkové výdaje ve výši                         195.166.539,77 Kč 

 

Příjmy 
 Rozpočet 2018 

Třída 1 Daňové příjmy 89.865.000 

Třída 2 Nedaňové příjmy 40.288.317 

Třída 3 Kapitálové příjmy 2.000.000 

Třída 4 Přijaté transfery 35.094.083,27 

Celkem 167.247.400,27 

 

Výdaje 

 Rozpočet 2018 

Třída 5 Běžné výdaje 110.996.772 

Třída 6 Kapitálové výdaje 84.169.767,77 

Celkem 195.166.539,77 

 

Financování 
 Rozpočet 2018 

8115 Změna stavu 

krátkodobých prost. na 

bankovních účtech 

27.919.139,50 

Třída 8 Financování celkem  27.919.139,50 
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Přijaté transfery 

pol.4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 

                                                                                                                       3.793.900 Kč 

pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                519.936 Kč 

z toho: 

neinvestiční dotace z Úřadu práce České republiky v rámci veřejně prospěšných prací  30.000 Kč. 

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

technické vybavení                                                                                                         489.936 Kč 

 

pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                    30.780.247,27 Kč 

z toho: 

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

technické vybavení je rozpočtována ve výši 122.484 Kč 

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

je rozpočtována ve výši 1.120.365 Kč 

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

Bechyni je rozpočtována ve výši 22.216.595,77 Kč 

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

rozpočtována ve výši 7.320.802,50 Kč 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018 

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:        1.700.000 Kč 

(paragraf 3111, pol.5331) 

 

Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766:               2.400.000 Kč 

(paragraf 3113, pol.5331) 

 

Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723:                     3.100.000 Kč 

(paragraf 3113, pol.5331) 

 

Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409:               516.000 Kč 

(paragraf 3513, pol.5331) 

 

Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:           6.250.000 Kč 

(paragraf 3392, pol.5331) 

 

Služby města Bechyně, p.o.  (nově zřízená PO od 1.1.2018)                       8.000.000 Kč 

(paragraf 3639, pol.5331) 

 

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018 

Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:                          200.000 Kč 

(paragraf 3392, pol.6351) 

 

Dotace, popř. dary 

par.2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.   

pol.5229: 10.000 Kč  

 

par.2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině  

pol.5222: 20.000 Kč 
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par.3122 Střední odborné školy  

pol.5339: 10.000 Kč 

par.3311 Divadelní činnost 

pol.5222: 10.000 Kč  

 

par.3312 Hudební činnost  

pol.5492: 10.000 Kč  

 

par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků  

pol.5492: 5.000 Kč  

 

par.3322 Zachování a obnova kulturních památek  

pol.5223: 11.000 Kč MATANA a.s. dotace na restaurování kamenných náhrobků na židovském 

hřbitově 

pol.5493: 40.000 Kč František Janda, Bechyně restaurování boční fasády, repase vrat a oken č.p.37 

Klášterní ulice 

 

par.3419 Ostatní tělovýchovná činnost 

pol.5222: 280.000 Kč dotace, dary spolkům  

pol.5492:   80.000 Kč dotace, dary fyzickým osobám  

 

par.3421 Využití volného času dětí a mládeže  

pol.5222: 15.000 Kč dotace, dary spolkům  

pol.5492: 35.000 Kč dotace, dary fyzickým osobám 

 

par.3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace  

pol.5222: 20.000 Kč  

 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj  

pol.5221: 30.000 Kč  

 

par.3741 Ochrana druhů a stanovišť  

pol.5221: 2.000 Kč  

 

par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým   

pol.5492:  7.000 Kč 

 

par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence celkem  

pol.5213:   3.000 Kč 

pol.5221: 15.000 Kč 

pol.5222: 20.000 Kč 

pol.5223:   5.000 Kč 

pol.5229:   3.000 Kč 

pol.5339:   3.000 Kč 

 

par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část  

pol.5222:  50.000 Kč dotace spolku 

pol. 5492: 35.000 Kč dary fyzickým osobám  
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par.6112 Zastupitelstva obcí 

pol.5492: 40.000 Kč  

 

 

Investiční akce (část bude financována dotačními prostředky) 

 

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

(par.2321) 

8.134.225 Kč Velkokapacitní cisterna pro JSDH Bechyně (par.5512) 

138.303 Kč Systém odděleného sběru Bechyně – technické vybavení (par.3729) 
1.384.244 Kč Sběrný dvůr Bechyně – technické vybavení (par.3729) 

 

Neinvestiční akce (část bude financována dotačními prostředky) 

553.212 Kč Systém odděleného sběru Bechyně – technické vybavení (par.3729) 
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Rozpočet sociálního fondu pro rok 2018 
 

                  

 

 

Rozpočtová skladba rozpočet 2018 

údaje v Kč 

 
1. Tvorba fondu 

 

1.1. Limity mzdových prostředků 

       Uvolnění členové zastupitelstva 

        Zaměstnanci místní správy  

        Pečovatelky  

        Městská policie 

        Městské lesy 

 

 

Limity mzdových prostředků celkem 

 

1.2. Základní příděl ze mzdového fondu 

(%) 

 

1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 

 

2. převod finančních prostředků  SF 

z r.2017 k použití v roce 2018 

(předpokládaný zůstatek účtu k 1.1.2018: 

227.769 Kč) 

 

3. čerpání fondu 

 

3.1. stravování, vstupenky – kultura, sport 

 

3.2. peněžní dary a odměny (50 let, odchody 

do důchodu) 

 

3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory 

atp. 

 

Čerpání fondu celkem  

 

Konsolidační položky – sociální fond 

 

Převod ze základního běžného účtu na 

účet Sociální fondu 

 

Příjem finančních prostředků na účet  

Sociálního fondu 

 

 

 

 

 

     6112 5023 

     6171 5011 

     4351 5011 

     5311 5011 

     1032 5011 

      

 

 

 

             

 

 

      

 

 

 

   

   

 

 

 

     6171 5169 

     

   

     6171 5499 

 

 

     6171 5499 

 

 

 

 

 

     6330 5342 

 

 

    6330 4134 

 

 

 

 

1.388.000 

                   10.070.000 

555.000 

660.000 

855.000 

 

         

13.528.000 

 

 

2,5 % 

 

338.200 

 

 

                        60.000 

              

                       

 

 

 

184.250 

 

 

35.000 

 

 

178.950 

 

398.200 

 

 

 

338.200 

 

 

338.200 
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Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku –  

soustavy Bechyňsko pro rok 2018 
 

                  

 

 

Rozpočtová skladba rozpočet 2018 

údaje v Kč 

 
1. Tvorba fondu 

 

Pronájem vodohospodářského majetku – 

soustava Bechyňsko 

 

 

Tvorba fondu celkem 

 

 

 

2. čerpání fondu 

 

 

3. převod finančních prostředků fondu 

obnovy do následujícího rozpočtového 

roku 

(předpokládaný zůstatek účtu k 1.1.2018 

1.320.000 Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2310 2132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              8115 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

880.000 

 

         

880.000 

 

 

 

0 

 

 

 

- 880.000 

 

 


