
Usnesení z 28. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 11. 2013  

(usnesení č. 350 - 362) 
 

 

USNESENÍ č. 350/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 

prodloužit po 24. 1. 2014 xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájem bytu č. 7, o velikosti 

1+1 s příslušenstvím, první kategorie, ve čtvrtém podlaží domu čp. xxx v Bechyni, sídl. 

Na Libuši, o tři měsíce, za podmínky, že návrh na uzavření nové nájemní smlouvy přijme 

nejpozději do 24. ledna 2014. Nájemní smlouva může být prodlužována, a to i opakovaně, 

vždy však maximálně o tři měsíce za podmínky, že pan xxxxxxx bude řádně a včas platit 

nájemné a zálohy na služby a bude byt řádně užívat. Pro případ, že by pan xxxxxxx 

nepřistoupil na prodloužení nájmu bytu o tři měsíce a nejpozději do 24. ledna 2014 smlouvu 

neuzavřel nebo by v kterékoliv době trvání nájmu zaplatil byť jen jednu platbu v nižší částce 

nebo po datu splatnosti, naposledy sjednaný nájem mu již nebude prodloužen za žádných 

podmínek a rada města se nebude vůbec zabývat ani žádostí ani důvody pana xxxxxxxx 

pro opožděnou nebo neúplnou platbu. BYTENES Bechyně spol. s r.o. bude v případě byť jen 

jedné opožděné či neúplné platby požadovat vyklizení bytu. 
 

II.   u k l á d á 

vedoucí odboru VaSV oznámit žadateli rozhodnutí rady. 

Termín: ihned 
 

 

USNESENÍ č. 351/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í ,  

aby se xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, stala společným nájemcem bytu č. 4 

o velikosti 2+1 II. kat. v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši společně s xxxxxxxx 

xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx. 
 

II.   u k l á d á 

vedoucí odboru VaSV oznámit žadateli rozhodnutí rady. 

Termín: ihned 
 

 

USNESENÍ č. 352/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s t a n o v u j e  

pro rok 2014 pro nově přidělované byty minimální nájemné ve stejné výši, jako bylo 

stanoveno pro rok 2013 (usnesením č. 370/23-12 R ze dne 21. 11. 2012). 

 
 

USNESENÍ č. 353/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

Rozpočtové opatření č.  49 /2013 

snížení výdajů na: 
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par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 40.000,- Kč 

par.3612 bytové hospodářství, pol.5161 služby pošt ve výši 9.000,- Kč, pol.5139 nákup 

materiálu ve výši 11.000,- Kč 

par.2143 cestovní ruch, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 40.000,- Kč 

par.2219 ostatní záležitost pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 

27.920,- Kč 

par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5194 věcné dary 

ve výši 40.000,- Kč (bez organizačního členění ) 

par.3631 veřejné osvětlení, pol.5139 nákup materiálu ve výši 17.700,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5171 opravy a udržování ve výši 40.000,- Kč oprava 

vzduchotechniky v Kulturním domě 

par.3612 bytové hospodářství, pol.5361 nákup kolků ve výši 20.000,- Kč kolky bytové 

hospodářství 

par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 40.000,- Kč svislé dopravní 

značení v souvislosti s informacemi a turistickým ruchem 

par.2219 ostatní záležitost pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 

27.920,- Kč chodník Hvožďany 

par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5194 věcné dary 

ve výši 40.000,- Kč dary do soutěže o ceny na 10. ples města Bechyně (s organizačním 

členěním 43) 

par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 17.700,- Kč oprava 

veřejného osvětlení sídl. Písecká 

 

Rozpočtové opatření č.  50 /2013 

navýšení příjmů na: 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 5.436,- Kč příspěvek z Jihočeského 

kraje v rámci Grantového programu „Podpora dopravy a dětí na dětská dopravní hřiště 

ve školním roce 2013/2014“ 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 231.500,- Kč státní  neinvestiční 

dotace na realizaci projektu: „Úhrada mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně 2013“, poskytovatel dotace 

Jihočeský kraj 

navýšení výdajů na: 

par.2223 bezpečnost silničního provozu, pol.5336 neinvestiční dotace zřízeným 

příspěvkovým organizacím ve výši 5.436,- Kč příspěvek Mateřské škole Jahůdka, Bechyně, 

Na Libuši 859 z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu „Podpora dopravy a dětí 

na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2013/2014“ 

par.5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy,  

pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 64.064,81 Kč zástavba osvětlovacího 

stožáru, zdravotní brašna, hasicí přístroj, svítilny, proudnice pol.5132 ochranné pomůcky ve 

výši 33.500,40 Kč rukavice, kabáty, ochranné pomůcky, pol.5139 nákup materiálu ve výši 

1.934,79 Kč hasicí přístroj, nůž, páska - JSDH Bechyně (celkem 99.500,- Kč) 

pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 49.979,83 Kč plovoucí čerpadlo, 

motorová pila, pol.5139 nákup materiálu ve výši 609,82 Kč přechod, pol.5132 ochranné 

pomůcky ve výši 15.410,35 Kč pracovní obleky, brodící kalhoty, ochranné pomůcky - JSDH 

Hvožďany (celkem 66.000,- Kč) 

pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 49.713,40 Kč ochranné pomůcky (pracovní stejnokroje, 

trička, bundy, rukavice, brodící kalhoty, přilby, zásahové obleky a zásahová obuv), pol.5139 
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nákup materiálu ve výši 532,40 Kč těsnění spojky, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý 

majetek ve výši 15.754,20 Kč hadice – JSDH Senožaty (celkem 66.000,- Kč) 

 

II.   u k l á d á 

vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovým opatřením 

č. 49/2013 a č. 50/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 354/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 375/2013-sml s xxxxxxx 

xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Písek ve výši 4.000,- Kč na činnost dudácké kapely 

DUHA. 
 

II.   u k l á d á 

ukládá odboru MaP zajistit uzavření smlouvy oběma smluvními stranami. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 355/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   v y h l a š u j e 

řádnou inventarizaci k 31. 12. 2013. 
 

II.   b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o zajištění přípravy k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Bechyně 

k 31. 12. 2013. 
 

III.   u k l á d á 

předsedovi inventarizační komise p. Věře Křížové a finančnímu odboru seznámit Radu města 

Bechyně s Inventarizační zprávou včetně rozhodnutí o vypořádání inventarizačních rozdílů a 

provedení nezbytných opatření. 

Termín: do 15.02.2014 

 

 

USNESENÍ č. 356/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1. uzavření dodatku č. 1 č.ev. 376/2013-sml. ke smlouvě o dílo č.ev. 239/2013-sml. 

se sdružením firem pod názvem "Sdružení SWIWTELSKY + ČESKÁ ŽULA + PVK - 

Bechyně náměstí T.G.M." vedoucím účastníkem sdružení je firma SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH se sídlem Pražská tř. 495, 370 04 

České Budějovice, IČ: 48035599, jehož předmětem jsou více a méně práce v rámci 

stavby "Bechyně - rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a okolí - část čerpací stanice, 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace". 
 

2. uzavření dodatku č. 2 č.ev. 377/2013-sml. ke smlouvě o dílo č.ev. 240/2013-sml. 

se sdružením firem pod názvem "Sdružení SWIWTELSKY + ČESKÁ ŽULA + PVK - 
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Bechyně náměstí T.G.M." vedoucím účastníkem sdružení je firma SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH se sídlem Pražská tř. 495, 370 04 

České Budějovice, IČ: 48035599, jehož předmětem jsou více a méně práce a 

prodloužení termínu k dokončení stavebních prací v rámci stavby "Bechyně - 

rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí - část povrchy, veřejné osvětlení, sadové 

úpravy, mobiliář". 
 

II.   u k l á d á 

investičnímu odboru zajistit uzavření dodatků. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 357/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á  

vedoucí finančního odboru zapracovat do návrhu rozpočtu města Bechyně na rok 2014 

projednané úpravy, vyvěsit návrh rozpočtu na úřední desku a předložit návrh rozpočtu 

na další jednání ZM. 

 

 

USNESENÍ č. 358/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Modernizace učeben - vybavení IT technikou a 

interaktivita". 
 

II.   r o z h o d l a 

o tom, že k předložení nabídky na veřejnou zakázku budou vyzváni tito dodavatelé: 

- ICT - sítě. cz, Mgr. Roman Sedláček, U Trojice 25, 370 04 České Budějovice 

- AV Media a.s., Žižkova 1, České Budějovice 

- CS International s.r.o., U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice 
 

III.   u k l á d á 

řediteli ZŠ Bechyně, Školní 293 vyzvat k předložení nabídky schválené dodavatele. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 359/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1. vyřazení majetku vedeného v evidenci příspěvkové organizace zřízené městem 

Bechyně - Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 a souhlasí s tím, aby 

navržené předměty byly pro špatný stav odepsány z účetnictví v plné výši a fyzicky 

zlikvidovány (příloha č. 1-4). 
 

2. vyřazení majetku města Bechyně: 

- DHM0054-06 Automobil Škoda Felicia TAK 8395 cena 296.094,28 Kč a souhlasí 

s tím, aby byl automobil nabídnut k prodeji. 
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II.   u k l á d á 

1. finančnímu odboru seznámit příspěvkovou organizaci s usnesením Rady města 

Bechyně. 

2. příspěvkové organizaci a finančnímu odboru odepsat vyřazený majetek z účetnictví. 

3. tajemníkovi pokusit se nabídnout automobil k prodeji. 

 
 

USNESENÍ č. 360/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  

1. s pronájmem sportovní haly pro fotbal v objektu ZŠ Libušina 164, Bechyně, sdružení 

FC Leader 90 Bechyně, IČO 46632573 se sídlem Písecká 907, Bechyně, jehož 

zástupcem jsou xxxxxxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 30. 6. 

2014. 

2. s pronájmem sportovní haly pro nohejbal v objektu ZŠ Libušina 164, Bechyně, panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, bytem Sudoměřice u Bechyně, na dobu 

určitou do 30. 6. 2014. 

3. s pronájmem sportovní haly pro fotbal v objektu ZŠ Libušina 164, Bechyně, panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, bytem Sudoměřice u Bechyně, na dobu 

určitou do 30. 6. 2014. 

4. s bezplatným užíváním sportovní haly pro fotbal (fotbalový trénink přípravky, 

mladších a starších žáků) v objektu ZŠ Libušina 164, Bechyně, sdružení FC Bechyně, 

Písecká 358, 391 65 Bechyně, IČO 16847717. 
 

II.   u k l á d á 

řediteli Základní školy Bechyně, Libušina 164 zajistit uzavření smluv v souladu se zřizovací 

listinou Základní školy Bechyně, Libušina 164, výpůjční smlouvou č.ev. 276/2009-sml, tímto 

usnesením a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Termín: ihned 

 
 

USNESENÍ č. 361/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace SD/KHEJ/998/2013, ev.č. 379/2013-sml - 

UZ14022 s Jihočeským krajem, IČ 70890650 jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční 

dotace pro JSDH Bechyně, Hvožďany a Senožaty v úhrnné výši 231.500,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 

finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy. 

 
 

USNESENÍ č. 362/28-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 

s převodem práv a povinností ze závazkového vztahu vzniklého mezi městem Bechyně a 

společností V-Elektra, s.r.o. Velké Meziříčí na základě burzovního obchodu (závěrkový list č. 

BSKBP/03/13/004/22, burzovní shromáždění dne 21. 3. 2013, č. aukce 2) ze společnosti  

V-Elektra, s.r.o. Velké Meziříčí na společnost EP Energy Trading, a.s., se sídlem Praha 1, 

Klimentská 46, IČ 27386643, DIČ CZ27386643. 


