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U s n e s e n í 
ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně 

konaného dne 14.12.2020 
 
 
 

USNESENÍ č. 34/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
navržený postup výběru provozovatele tepelného hospodářství města Bechyně formou investice třetí 
strany. 
 

II.   u k l á d á 
radě města předložit na jednání zastupitelstva návrh kompletní zadávací dokumentace výběrového 
řízení včetně návrhu souvisejících smluv. 
 
 

USNESENÍ č. 35/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č. 6 v domě Na Libuši čp. 621 Bechyně, o velikosti 3 + 1 v 1. nadzemním 
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8618/128297 k p. č. st. 2143/1 o výměře 555 m

2
 a ke 

společným částem budovy čp. 621, 622, 623 v k. ú. a obci Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 1.277.799 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 36/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Změnu č. 43 Seznamu bytů ze dne 07.12.2011 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 
2. Změnu č. 43 Seznamu bytů ze dne 15.02.2012 dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení 
3. Změnu v Seznamu bytů určených k prodeji tak, že nájemcem bytové jednotky Písecká 213/4 

je pan xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do Seznamů bytů a postupovat v souladu s 
Pravidly pro prodej bytů Na Libuši. 
 
 

USNESENÍ č. 37/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemku p. č. 571/6 v k. ú. Senožaty u Bechyně, zahrada, o výměře 26 m

2
 panu xxxxxxx 

xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, do podílového spoluvlastnictví, 
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přičemž každému z nich se prodává podíl o velikosti jedné id. třetiny pozemku, za celkovou kupní 
cenu 1.560 Kč. 
II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 38/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 
usnesení ze dne 5. února 2020 č. 3/01-20 Z bod II. ve věci odkoupení části pozemku p. č. 2109/5 
v k. ú. Bechyně od společnosti České dráhy a. s. 
 

II.   s c h v a l u j e 
odkoupení části pozemku p. č. 2109/8 o výměře 2.994 m

2
, která byla od tohoto pozemku oddělena 

oddělovacím geometrickým plánem č. 1739-2020036/2020 a označena v tomto geometrickém plánu 
novým číslem č. 2109/10 v k. ú. Bechyně od společnosti České dráhy a. s., IČ 70994226, se sídlem 
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, za kupní cenu 264.000 Kč včetně DPH. 
 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření kupní smlouvy. 
 
 

USNESENÍ č. 39/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 
usnesení č. 14/02-20 Z ze dne 04. května 2020, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku par. 
č. st. 574 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m

2
, jehož součástí je stavba – budova s čp. 321, 

objekt občanské vybavenosti – kostel sv. Michaela, nemovitá kulturní památka v k. ú. Bechyně 
z vlastnictví Římskokatolické farnosti Bechyně do vlastnictví města Bechyně. 
 

II.   s c h v a l u j e 
uzavření Darovací smlouvy č. 20/0171/1102 spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene 
služebnosti a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu", ve znění předloženém 
Biskupstvím českobudějovickým, s Římskokatolickou farností Bechyně, IČ 65018389, se sídlem 
náměstí T. G. Masaryka 143, 391 65 Bechyně a s Biskupstvím českobudějovickým, IČ 00445118, se 
sídlem Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice 1, jejímž předmětem je bezúplatný převod 
pozemku par. č. st. 574 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m

2
, jehož součástí je budova č. p. 

321, objekt občanské vybavenosti – kostel sv. Michaela, nemovitá kulturní památka v k. ú. Bechyně z 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Bechyně do vlastnictví města Bechyně, dále bezúplatné a časově 
neomezené zřízení předkupního práva jako práva věcného k převáděné nemovitosti ve prospěch 
Římskokatolické farnosti Bechyně pro případ jakéhokoliv zcizení nemovitostí a dále je předmětem 
předložené smlouvy zřízení bezúplatného a časově neomezeného práva věcného břemene – 
služebnosti užívání celé nemovitosti k pastoračním účelům, zejména ke konání římskokatolických 
církevních bohoslužeb, pořádání setkání farnosti a uskutečňování jakýchkoliv činností souvisejících s 
aktivitami oprávněných ze služebnosti a to ve prospěch Římskokatolické farnosti Bechyně a ve 
prospěch Biskupství českobudějovického, dále smluvní závazek města užívat nemovitost v souladu s 
jejím duchovním určením a neužívat oltář k jakékoliv světské činnosti. 
 

III.   u k l á d á 
starostovi jednat v souladu s přijatým usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 40/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
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obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zveřejnit OZV č. 1/2020 a zaslat Ministerstvu vnitra. 
 
 

USNESENÍ č. 41/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru včetně zápisů z jejich jednání. 
 
 

USNESENÍ č. 42/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 24/2020   
snížení příjmů na: 
pol.1122 Daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 1.083.020 Kč 
par.3111 Mateřské školy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 54.800 Kč  
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
36.300 Kč reklama a propagace ČEZ, a.s. 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků ve výši 16.182 Kč 
par.3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 16.484 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve 
výši 11.200 Kč 
snížení výdajů na: 
par.3113 Základní školy, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
200.000 Kč snížení dotace na provoz Základní školy Bechyně, Školní 293, pol.6121 Budovy, haly a 
stavby ve výši 141.361 Kč výstavba a rekonstrukce stávajících sportovišť bechyňských základních 
škol 
par.3122 Střední odborné školy, pol.5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
ve výši 10.000 Kč 
par.3311 Divadelní činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 5.000 Kč 
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.5194 Věcné dary ve výši 2.000 Kč 
par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 15.000 
Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 15.000 Kč 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 2.000 
Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 8.000 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím ve výši 540,50 Kč  
par.3741 Ochrana druhů a stanovišť, pol.5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně 
prospěšným společnostem ve výši 2.000 Kč 
par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociální nepřizpůsobivým, pol.5169 
Nákup ostatních služeb ve výši 3.000 Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 7.000 Kč  
par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5229 Neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím ve výši 5.000 Kč, pol.5339 Neinvestiční transfery cizím 
příspěvkovým organizacím ve výši 1.000 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech ve výši 5.369 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1.332 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 483 Kč  
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 
ve výši 1.083.020 Kč 
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par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.5366 Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi 
krajem a obcemi ve výši 40.000 Kč 
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navýšení výdajů na: 
par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 141.361 Kč – výstavba a 
rekonstrukce stávajících sportovišť bechyňských základních škol 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 15.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši  333.090,50 Kč – 
převod finančních prostředků do následujícího období 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 25/2020  
snížení příjmů na: 
pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 123.737 Kč 
pol.1121 Daň z příjmů právnických osob ve výši 389.010,23 Kč 
pol.1511 Daň z nemovitých věcí ve výši 42.862,17 Kč 
pol.1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 60.433,02 Kč 
pol.1361 Správní poplatky ve výši 153.970 Kč 
pol.1385 Dílčí daň z technických her ve výši 36.518,32 Kč 
pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 12.800 Kč – investiční dotace 
z MMR – územní plán 
navýšení příjmů na: 
pol.1211 Daň z přidané hodnoty ve výši 131.953 Kč 
pol.1341 Poplatek ze psů ve výši 3.788 Kč 
pol.1342 Poplatek z pobytu ve výši 109.180 Kč 
pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 133.119 Kč 
pol.1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 99.989,54 Kč 
snížení výdajů na: 
par.3635 Územní plánování, pol.6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
12.800 Kč – územní plán  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši  328.501,20 Kč – 
zapojení finančních prostředků na bankovních účtech z předchozích let 
 

3.   Rozpočtové opatření č. 26/2020  
snížení příjmů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 897.230 Kč 
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 16 Kč 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 11.308 Kč 
par.3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 8.124 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 
a jejich částí ve výši 5.000 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.151 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
50.000 Kč  
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve 
výši 40.000 Kč  
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 675 Kč 
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
84.929 Kč 
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
3.900 Kč 
snížení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 897.230 
Kč – těžba, přibližování dřeva 
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 3.000 Kč, 
pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 22.000 Kč 
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navýšení výdajů na: 
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 110.000 Kč – 
sběr, svoz a uložení komunálních odpadů 
navýšení příjmů na: 
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče,  
pol.2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 105 Kč 
par.1037 Celospolečenské funkce lesů, pol.2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 
3.835 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve 
výši 
4.600,50 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 5.527,43 Kč, 
pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 776.875 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 9.400 
Kč, pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku ve výši 19.621 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
7.452,37 Kč, pol.2112 Příjmy z prodeje zboží ve výši 327 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady ve výši 3.007 Kč, pol.2131 Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 7.428 Kč 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2324 Přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 340 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve 948 Kč, pol.2212 
Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 10.988 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 1.000 Kč 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 5.400,70 Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 564.752 Kč – převod 
finančních prostředků do následujícího období 
 

4.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2020: 
USNESENÍ č. 15/03-20 Z ze dne 24.06.2020 
takto: neinvestiční příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2020 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7.495.000 Kč   
(navýšeno RO č. 24/2020 o 15.000 Kč) 
 

5.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2020: 
USNESENÍ č. 50/06-19 Z ze dne 18.12.2019 
takto: neinvestiční příspěvek pro Základní školu Bechyně, Školní 293, IČ  70991723 pro rok 2020 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2.760.000 Kč   
(sníženo RO č. 24/2020 o 200.000 Kč) 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat RO č. 24/2020 – č. 26/2020 do rozpočtu města Bechyně na rok 
2020. 
 
 

USNESENÍ č. 43/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
střednědobý výhled rozpočtu Města Bechyně, IČ 00252069, na období 2021-2024 – viz příloha tohoto 
usnesení č. 3. 
 

II.   r o z h o d l a , 
že schválený střednědobý výhled rozpočtu města Bechyně na období 2021-2024 aktualizuje 
střednědobý výhled rozpočtu města Bechyně na období 2019-2022, který byl schválen 
Zastupitelstvem města Bechyně dne 20.12.2017, usnesením č. 71/08-17 Z. 
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USNESENÍ č. 44/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. rozpočet města Bechyně na rok 2021 jako schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 

po konsolidaci ve výši 136.215.686 Kč, celkovými výdaji třídy 5 a 6 po konsolidaci ve výši 
172.481.020 Kč a financováním třídy 8 po konsolidaci ve výši 36.265.334 Kč. 
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2021 zastupitelstvo schvaluje v členění dle přílohy č. 4 
a č. 5 tohoto usnesení. 

 

2. neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2021: 

 Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:    1.550.000 Kč 

 Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766:              2.000.000 Kč 

 Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723:               2.500.000 Kč 

 Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:                          7.400.000 Kč 

 Služby města Bechyně, p. o., IČ 06678769                                   9.090.000 Kč 
 

II.   s t a n o v u j e 
radě města rozsah provádění rozpočtových opatření v částkách do výše 20 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) vypořádání transferů (např. po vyúčtování, vypořádání dotace),  
 

c) příjmů a výdajů souvisejících s pojistným plněním, 
 

d) zvýšení příjmových položek proti položce 8115, 
 

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

 

f) 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, 

 

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

 

 

USNESENÍ č. 45/05-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
záměr podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace části komunikace sídliště Na Libuši (blok 
bytových domů č. p. 675 – 683)" do podprogramu MMR – Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli, 
dotační titul DT117D8220A Podpora obnovy místních komunikací. Projekt bude realizován během 
roku 2021. Předpokládaná celková hodnota nákladů činí 4.856.827 Kč, dotace může činit max. výši 
70% nákladů. 
 

II.   s o u h l a s í 
se zajištěním kofinancování a předfinancování projektu. 
 

III.   u k l á d á 
starostovi zajistit podání žádosti o dotaci. 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  

starosta města 

 


