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Usnesení z 20. schůze Rady města Bechyně konané dne 8. 10. 2014 
(usnesení č. 271 - 280) 

 
 
 

USNESENÍ č. 271/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 4 o velikosti 2+1 ve druhém podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců míru, jehož 
posledním nájemcem byla paní xxxxxxxx, paní xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. 
Nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-

11 R ze dne 27. 6. 2011. 
 

II.   u r č u j e 
náhradníka paní Barboru Bursovou, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.  
Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši 
xx,- Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne 27. 6. 2011. 

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: 17.10.2014 
 

USNESENÍ č. 272/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 9 o velikosti 1+1 ve čtvrtém podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců míru, jehož 
posledním nájemcem byla paní xxxxxxxxxx, paní xxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné 
bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R 

ze dne 27. 6. 2011. 
 

II.   u r č u j e 
náhradníka paní xxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxxx.  
Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši 
xx,- Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne 27. 6. 2011. 

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: 17.10.2014 
 

USNESENÍ č. 273/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   t r v á 
na svých předcházejících rozhodnutích ve věci žádosti p. xxxxxx xxxxxxx o připojení pozemků č.par. 
1497/1 a 1497/48 na infrastrukturu. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního informovat žadatele o rozhodnutí rady města. 
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USNESENÍ č. 274/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje volných bytů:  

1 + 1:    665/6, 691/2, 693/4,  
2 + 1:  628/3, 629/3, 649/6, 653/5, 654/5, 657/1, 660/3, 664/4, 666/2, 670/4, 673/1, 677/6, 

679/3, 689/2, 693/2 
3 + 1:    653/6, 663/2, 667/5. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zveřejnit záměr prodeje bytů v souladu s usnesením. 

 

USNESENÍ č. 275/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření nájemní smlouvy č.ev. 248/2014-sml s ing. xxxxxxxxxx xxxxxx, sídl. 5. května xxx, 

Bechyně, jejímž předmětem je nájem dílu  "A" pozemku č.par. 1485 o výměře 60 m
2
 v k.ú. 

Bechyně jako zahrada na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 
ve výši 240,- Kč. 

2. uzavření nájemní smlouvy č.ev. 249/2014-sml s manželi xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 
Písecká xxx, Bechyně a manželi xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Písecká xxx, Bechyně , 
jejímž předmětem je společný nájem dílu "„B" pozemku č.par. 1485 o výměře 120 m

2
 v k.ú. 

Bechyně jako zahrada na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 
ve výši 480,-  Kč. 

 

USNESENÍ č. 276/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření Smluv o poskytnutí reklamních služeb s těmito subjekty:  

1. xxxxxx xxxxxxx, IČ 60840421, Písecká xxx, 391 65 Bechyně, smlouva ev.č. 251/2014-sml 
2. Kapastav s.r.o., IČ 02366193, U Čápova dvora 2712, 391 65 Bechyně, smlouva 

ev.č.252/2014-sml 
3. MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o., IČ 42406960,  Na Libuši 891, 391 65 Bechyně, 

smlouva ev.č.253/2014-sml 
4. IZOTEM s.r.o., IČ 26072793, Bežerovice 9, 391 65 Sudoměřice u Bechyně, smlouva ev.č. 

254/2014-sml 
5. xxxxx xxxxxxxxxx, IČ 65974751, Fáberova xxx, 391 65 Bechyně, smlouvu ev.č. 255/2014-sml 
6. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., IČ 639 98 530, Kanovnická 409/8, 370 01 České 

Budějovice, smlouva ev.č.256/2014-sml 
 

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

 

USNESENÍ č. 277/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 250/2014-sml se Střední 

uměleckoprůmyslovou školou Bechyně, IČ 60061880 ve výši 10.000,- Kč na zajištění 
18. ročníku točířské soutěže pro žáky středních odborných škol. 

 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 261/2014-sml se Seniorským 
domem Písek, a.s., IČ 26104822 ve výši.3.000,- Kč na provoz zařízení. 
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3. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 262/2014-sml s Denním a týdenním 
stacionářem Kllíček, IČ 75011247 ve výši.2.000,- Kč na provoz stacionáře Klíček. 

 

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

 

USNESENÍ č. 278/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Rozpočtové opatření č. 32/2014 
navýšení příjmů na: 
pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
167.000,- Kč dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volbami do zastupitelstva města 
konaných ve dnech 10. a 11.října 2014 
snížení výdajů na: 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5909 ostatní neinvestiční 
výdaje ve výši 7.000,- Kč  
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 36.350,- Kč,  
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 35.000,- Kč, pol.5167 
služby školení a vzdělávání ve výši 10.000,- Kč 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
329.621,- Kč  
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 600,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 80.000,- Kč 
par.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům 
ve výši 3.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5169 nákup ostatních služeb 
ve výši 7.000,- Kč hudba na setkání důchodců  
par.3632 pohřebnictví, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 10.350,- Kč 
náklady spojené s pohřbením paní J. Klímové, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
26.000,- Kč replika bronzové hlavy J. Krajce na starý hřbitov 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
35.000,- Kč monitor, minikamery, zálohovací zařízení, kancelářská křesla, drobný majetek, pol.5164 
nájemné ve výši 10.000,- Kč měření rychlosti – městská policie 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení 
ve výši 329.621,- Kč technologické vystrojení dávkování síranu ČOV 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a státním 
fondům ve výši 600,- Kč správní poplatky JSDH Bechyně 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu ve výši 80.000,- Kč sadební 
materiál na záhony 
par.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5213 neinvestiční transfery 
nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 3.000,- Kč finanční příspěvek 
Seniorskému domu Písek a.s. 
par.6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol.5019 ostatní platy ve výši 
6.000,- Kč,  pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 110.000,- Kč, pol.5039 ostatní povinné pojistné 
placené zaměstnavatelem ve výši 2.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 14.000,- Kč, pol.5161 
poštovní služby ve výši 6.000,- Kč, pol.5164 nájemné ve výši 8.000,- Kč, pol.5162 služby 
telekomunikací a radiokomunikací ve výši 3.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb 6.000,- Kč, 
pol.5173 cestovné ve výši 4.000,- Kč, pol.5175 pohoštění v celkové výši 8.000,- Kč výdaje na přípravu 
a organizační zajištění voleb do zastupitelstva města konaných ve dnech 10. a 11. října 2014  
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením 
č. 32/2014 do rozpočtu města Bechyně na rok 2014. 
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USNESENÍ č. 279/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
se změnami projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 134 na náměstí T.G. Masaryka 
včetně dvorního traktu: 

- nebude realizován boční vstup do dvora objektu z pozemku par.č. 20 v k.ú. Bechyně 
- podlaha průjezdu objektu bude realizována jako pojezdová 
- nebude realizován skladovací prostor pod hledištěm ve dvoře objektu 
- bude vybudován nový skladovací objekt ve dvoře objektu. Pohledová stěna tohoto objektu 

bude kombinací režného a kamenného zdiva v imitaci zdiva dvorního křídla budoucí letní 
kavárny.  

(Podrobnosti viz přílohy zápisu 1, 2 - výkres půdorysu nádvoří a vizualizace pohledové stěny 
skladovacího objektu.) 
 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru investičního informovat zpracovatele projektové dokumentace o rozhodnutí Rady 
města Bechyně. 

Termín: 15.10.2014 
 

USNESENÍ č. 280/20-14 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s uzavřením MŠ Jahůdka v období od 24. 12. 2014 do 2. 1. 2014. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi informovat ředitelku MŠ s usnesením rady města. 

Termín: 17.10.2014 
 


