Usnesení z 8. schůze Rady města Bechyně konané dne 23.03.2021
(usnesení č. 62 – 72)

USNESENÍ č. 62/08-21 R
Rada města Bechyně
I. r o z h o d l a
1. přidělit byt č. 204 o vel. 2+0 ve druhém podlaží domu čp. 1009 v Bechyni, Školní ulici,
do společného nájmu xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.
xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku za podmínky, že xxxxxxxxxxxxxx současně ukončí
dohodou nájem bytu č. 3 v domě čp. 809 v Bechyni na sídl. Obránců míru.
2. přidělit byt č. 3 o velikosti 2+1, ve druhém podlaží domu čp. 809 v Bechyni na sídl. Obránců
míru, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši 627. Smlouva
o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku poté, co nájem tohoto bytu ukončí
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx. Nájemné s xxxxxxxxxxxxxxxxx bude sjednáno ve výši xx Kč
2
za 1 m podlahové plochy bytu a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 262/22-17 R
ze dne 13.11.2017.
3. ponechat byt č. 113 o velikosti 2+0 v domě čp. 1009 v Bechyni ve Školní ulici volný do doby,
než o jeho přidělení projeví zájem manželská nebo jiná příbuzenská dvojice, která bude
splňovat podmínky dané pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.
II. u k l á d á
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady vybranému zájemci.
Termín: 30.3.2021

USNESENÍ č. 63/08-21 R
Rada města Bechyně
I. s o u h l a s í ,
aby Společenství vlastníků jednotek Na Libuši čp. 631-633, Bechyně, IČ 28147961, uzavřelo
úvěrovou smlouvu se Stavební spořitelnou, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3,
IČ 60197609, jejímž předmětem bude úvěr ve výši 4.547.000 Kč, výše měsíčních splátek 18.765 Kč a
úroková sazba 1,72% p. fixovaná na dobu pěti let.

USNESENÍ č. 64/08-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
odpisové plány (plány účetních odpisů) příspěvkových organizací zřízených městem Bechyně na rok
2021 (dle přílohy založené na finančním odboru).
II. u k l á d á
vedoucí odboru finančního seznámit příspěvkové organizace s usnesením rady.
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USNESENÍ č. 65/08-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
1. účetní závěrku Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839 za rok 2020.
2. účetní závěrku Základní školy Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766 za rok 2020.
3. účetní závěrku Základní školy Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 za rok 2020.
4. účetní závěrku Služeb města Bechyně, p. o., IČ 06678769 za rok 2020.
5. účetní závěrku Kulturního střediska města Bechyně, IČ 00366919 za rok 2020.
II. s c h v a l u j e
1. hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 za rok
2020, které skončilo se ziskem 45.691,82 Kč.
2. hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Františka Křižíka Bechyně za rok 2020,
které skončilo se ziskem 169.102,51 Kč.
3. hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Bechyně, Školní 293 za rok 2020, které
skončilo se ziskem 177.541,81 Kč.
4. hospodaření příspěvkové organizace Služby města Bechyně, p. o. za rok 2020, které skončilo
se ziskem 4.176,59 Kč.
5. hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Bechyně za rok 2020, které
skončilo se ziskem 82.860,65 Kč
III. s c h v a l u j e
1. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu Mateřské školy
Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši 45.691,82 Kč.
2. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu Základní školy
Františka Křižíka Bechyně ve výši 169.102,51 Kč.
3. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu Základní školy
Bechyně, Školní 293 ve výši 177.541,81 Kč.
4. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu Služeb města
Bechyně, p. o. ve výši 4.176,59 Kč.
5. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu Kulturního
střediska města Bechyně ve výši 82.860,65 Kč.
IV. u k l á d á
vedoucí odboru finančního seznámit příspěvkové organizace s usnesením rady města.

USNESENÍ č. 66/08-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
Změnu rozpisu rozpočtu č. 2021/3
snížení výdajů na:
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 656.000 Kč
navýšení výdajů na:
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 166.000 Kč, pol.5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 490.000 Kč – popelnice a kontejnery na směsný
komunální odpad
II. u k l á d á
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 2021/3 do rozpočtu města Bechyně
na rok 2021.
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USNESENÍ č. 67/08-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy č. ev. 224/2021-sml s obchodní společností COMPAG VOTICE s. r. o,
IČ 47542080, se sídlem Klášterní 883, 259 01 Votice, jejímž předmětem je odkoupení odpadových
nádob na směsný komunální odpad za celkovou cenu ve výši 656.896,90 Kč.
II. u k l á d á
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 68/08-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
prominutí nájemného společnosti WIP spol. s r. o. za výlepové plochy v Bechyni dle platné smlouvy
na 1. čtvrtletí 2021.

USNESENÍ č. 69/08-21 R
Rada města Bechyně
I. r o z h o d l a
o tom, že veřejná zakázka "ZŠ Školní – oprava přístupového chodníku z ulice Písecká" bude zadána
firmě Petr Koudelka, se sídlem Táborská 109, 391 65 Bechyně, IČ 46697021.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo č. 218/2021-sml. s firmou Petr Koudelka, se sídlem Táborská 109, 391 65
Bechyně, IČ 46697021, jejímž předmětem je realizace stavby "ZŠ Školní – oprava přístupového
chodníku z ulice Písecká".
III. u k l á d á
vedoucí odboru investičního:
a) poslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří byli vyzváni k účasti
v elektronické aukci.
Termín: ihned
b) zajistit uzavření smlouvy o dílo.
Termín: ihned

USNESENÍ č. 70/08-21 R
Rada města Bechyně
I. r o z h o d l a
1. o tom, že zakázka "Obnova sídl. Na Libuši – 6. etapa – veřejné osvětlení" bude zadána jako
veřejná zakázka malého rozsahu I. stupně.
2. o tom, že k předložení nabídky budou vyzváni dodavatelé viz příloha č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
II. u k l á d á
vedoucí odboru investičního:
a) vyzvat schválené dodavatele k předložení nabídky.
Termín: ihned
b) uzavřít smlouvu o dílo s firmou, která předloží nejvýhodnější cenovou nabídku.
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USNESENÍ č. 71/08-21 R
Rada města Bechyně
I. s o u h l a s í
se zatížením pozemků města Bechyně parcela číslo: 933/1, 2062, 1990/1, 1995/2, 990/3, 2032/2,
2042, 2040, 595/3, 2041, 798/15, 787/13, 2043, 600/4, 2031/1, 2038, 597/13, 600/1, 2032/1, 932/10,
932/32, 2060/1, 1996/2, 990/4, 990/5, 2039, 1998, 1997/2, 553/9, 553/11, 553/10, 553/7, 990/1, 2038,
1994/1, 2004, 932/4, 933/1, 2062, 1990/1, 1995/3, 990/2, 990/1, 972/1, 972/5, 972/4, 1999/2, 990/27,
990/29, 1989/8, 540, 2000, 2001, 1990/2, 1990/14, 1990/3, 2104, 2102/2, 1068/1, 1035, 1041/2,
2101/1, 2100 v k. ú. Bechyně věcným břemenem spočívajícím v umístění, realizaci a provozování
stavby označené č. 33037/bVB1/FTTH-000/2021. Budoucím oprávněným je společnost T-Mobile
Czech Republic a. s., se sídlem 148 00 Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ 64949681. Cena za zřízení
služebnosti dle § 104 odst. 3) zák. č. 127/2005 Sb. bude stanovena po dokončení realizace stavby na
základě znaleckého posudku.
II. u k l á d á
1. vedoucí odboru investičního zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
Termín: ihned
2. vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
Termín: po ukončení realizace stavby

USNESENÍ č. 72/08-21 R
Rada města Bechyně
I. b e r e n a v ě d o m í
oznámení o stanovení termínu Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jahůdka,
Bechyně, Na Libuši 859 pro školní rok 2021/2022 ve dnech 03.05.2021 a 14.05.2021. Zápis bude
probíhat distančním způsobem (dle doporučení MŠMT).
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