
Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 9. 2014 
(usnesení č. 259 - 270) 

 
 
 

USNESENÍ č. 259/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á 
předložit žádost na jednání zastupitelstva města dne 17. 12. 2014 s doporučením žádosti nevyhovět. 

 

USNESENÍ č. 260/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
uzavřít s xxxxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx, novou smlouvu 
o nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši na dobu určitou jednoho 
roku.  
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelce. 

Termín: 3.10.2014 
 

USNESENÍ č. 261/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
uzavřít s xxxxxx xxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx, novou smlouvu 
o nájmu bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši, na dobu určitou tří 
měsíců, za podmínky, že návrh na uzavření nové nájemní smlouvy přijme xxxxx xxxxxxxx do sedmi 
dnů od doručení oznámení o tomto rozhodnutí rady. Nájemní smlouva může být prodlužována, a to i 
opakovaně, vždy však maximálně o tři měsíce za podmínky, že paní xxxxxxxx bude řádně a včas platit 
nájemné a zálohy na služby a bude byt řádně užívat. Pro případ, že by paní xxxxxxxx nepřistoupila na 
uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců nebo si oznámení o rozhodnutí rady 
nepřevzala nebo by v kterékoliv době trvání nájmu zaplatila byť jen jednu platbu v nižší částce nebo 
po datu splatnosti, naposledy sjednaný nájem jí již nebude prodloužen za žádných podmínek a rada 
města se nebude vůbec zabývat ani žádostí ani důvody paní 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 vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům. 

Termín: 3.10.2014 
 

USNESENÍ č. 262/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí zveřejnit záměr pronajmout byt č. 7 o velikosti 1+1 v domě 
čp. xxx v Bechyni, Na Libuši, po panu xxxxxxxxxx, v souladu s Podmínkami přidělování městských 
bytů do nájmu a podmínkami pro výměny bytů schválenými radou města dne 27. 6. 2011. 
Nájemné v tomto bytě bude sjednáno ve výši 1.455,- Kč za podlahovou plochu bytu. K tomuto 
nájemnému bude připočteno nájemné za vybavení bytu základními zařizovacími předměty.  

Termín: 3.10.2014 
 



USNESENÍ č. 263/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 7 o velikosti 3+1 v pátém podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši, jehož 
posledním nájemcem byla paní xxxxxxxx, do společného nájmu xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, 
trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx, a xxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxx, 
5. května x. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude 
sjednáno ve výši 2.574,- Kč za podlahovou plochu bytu. K tomuto nájemnému bude připočteno 
nájemné za vybavení bytu základními předměty. 
 

II.   u r č u j e 
náhradníka paní xxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Ražice xx. Smlouva o nájmu bytu 
bude sjednána na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši 2.574,- Kč 
za podlahovou plochu bytu. K tomuto nájemnému bude připočteno nájemné za vybavení bytu 
základními předměty. 
V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení 
rady města č. 261/14-11 R z 27. 6. 2011, nabídne se byt náhradníkovi. 
 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům. 

Termín: 3.10.2014 
 

USNESENÍ č. 264/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
pronajmout byty č. 5 v čp. 630 a č. 3 v čp. 644 v Bechyni na sídl. Na Libuši. Tímto usnesením se mění 
usn. č. 23/2-11 R ze dne 26. 1. 2011 v odst. III. bod 3. 
 

II.   u k l á d á 
jednateli společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. provést nezbytné opravy těchto bytů tak, aby byty 
mohly být přiděleny do nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání. 

Termín: 24.10.2014 
 

USNESENÍ č. 265/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
ukončení nájmu nebytových prostor v přízemí domu Na Libuši č.p. 642 dohodou ke dni 31. 10. 2014, 
jehož nájemcem je paní Petra Malá, 8. května 263, 398 43 Bernartice, IČ 67162819. 
 

II.   u k l á d á 
1. společnosti BYTENES Bechyně, s.r.o. zajistit ukončení nájmu v souladu s usnesením.  

Termín: 30.9.2014 
2. zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor. 

 

USNESENÍ č. 266/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření dodatku č. 18 ev.č.247/2014-sml, s ČSOB Pojišťovnou, a.s. ke smlouvě č. 8032153428 ev.č. 
284/2007-sml, jejímž předmětem je ukončení pojištění výstavy "Poklady, depoty, obětiny" k 30. 9. 
2014. 
 
 
 



II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu učinit potřebné kroky k uzavření dodatku č. 18 v souladu 
s usnesením. 

 

USNESENÍ č. 267/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
1. s pronájmem tělocvičny pro karate v objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně, sportovnímu 

klubu Shotokan karate klub Bechyně, Parkány 535, Bechyně, na dobu určitou do 30. 6. 2015. 
 

2. s pronájmem sportovní haly pro volejbal v objektu ZŠ Františka  Křižíka, Bechyně, paní xxxxi 
xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Na Libuši xxx, 391 65 Bechyně, na dobu určitou 
do 31. 8. 2015. 
 

3. s pronájmem tělocvičny pro oddíl taiči v objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně, TJ Jiskra 
Bechyně, IČO: 14504481, se sídlem Písecká 358, 391 65 Bechyně, na dobu určitou do 30. 6. 
2015. 
 

4. s pronájmem tělocvičny pro TRX - skupinová cvičení, v objektu ZŠ Františka Křižíka, 
Bechyně, panu xxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, Zářečí xxx, Bechyně, na dobu určitou 
do 30. 6. 2015. 
 

5. s pronájmem sportovní haly pro tenis v objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně, panu 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Libušina xxx, 391 65 Bechyně, na dobu určitou 
do 30. 6. 2015. 
 

6. s pronájmem sportovní haly pro florbal v objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně, panu xxxxx 
xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem sídl. 5. května xxx, 391 65 Bechyně, na dobu určitou 
do 30. 6. 2015. 
 

7. s pronájmem tělocvičny pro fotbal v objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně, sportovnímu klubu 
FC Leader 90 Bechyně, IČO 46632573, se sídlem Písecká 907, Bechyně, na dobu určitou 
do 30. 6. 2015. 
 

8. s výpůjčkou sportovní haly pro dívčí kopanou v objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně, SUPŠ 
Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně, IČO 60061880, na dobu určitou do 30. 6. 2015. 
 

9. s výpůjčkou tělocvičny pro hodinu TV v objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně, ZŠ Bechyně, 
Školní 293, 391 65 Bechyně, IČO 70991723, na dobu určitou do 30. 6. 2015. 

 

II.   u k l á d á 
řediteli Základní školy Františka Křižíka Bechyně, zajistit uzavření smlouvy 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. 
 

USNESENÍ č. 268/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
o tom, že veřejná zakázka „Oprava opěrné zdi v Michalské ulici v Bechyni" bude zadána v režimu 
veřejných zakázek malého rozsahu I. stupně. 

 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního postupovat při zadání veřejné zakázky v souladu s tímto usnesením. 

Termín: 8.10.2014 
 

 

 



USNESENÍ č. 269/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Rozpočtové opatření č. 31/2014: 
snížení výdajů na: 
par.3341 rozhlas a televize, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 20.000,- Kč 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
3.150,- Kč 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 20.000,- Kč - JSDH 
Bechyně 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 
ve výši 10.000,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 5.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5141 úroky vlastní ve výši 8.000,- Kč, pol.5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 2.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3341 rozhlas a televize, pol.5139 nákup materiálu ve výši 20.000,- Kč zdroje do městského 
rozhlasu 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5166 konzultační, poradenské a 
právní služby ve výši 3.150,- Kč hydrogeologický posudek 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
20.000,- Kč hadice a drobný majetek pro JSDH Bechyně 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5173 cestovné ve výši 6.400,- Kč, pol.5139 
nákup materiálu ve výši 3.600,- Kč cestovné a materiál - bechyňské městské lesy 
par.3632 pohřebnictví, pol.5171 opravy a udržování ve výši 5.000,- Kč opravy na hřbitově 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5138 nákup zboží ve výši 10.000,- Kč domovní čísla 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením č.31/2014 
do rozpočtu města Bechyně na rok 2014. 

 

USNESENÍ č. 270/19-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č.244/2014-sml se Sborem dobrovolných 
hasičů Bechyně, IČ 46630716 ve výši 2.000,- Kč na pořádání 5. ročníku "Pohádkové Bechyně 2014". 

 

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

 
        
 
 
 

 
 
 
 


