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

konaného dne 14. 5. 2014   

 

 

USNESENÍ č. 18/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 2 + 1 

ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6876/132132 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2122/2/1 o výměře 545 m

2
 v k.ú a obci Bechyně,  panu xxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx, bytem 568 02 Svitavy, T.G. Masaryka xxxx,  za kupní cenu xxxxxxxxx Kč. 
 

2. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně o velikosti 1 + 
1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5642/130108 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2127/1 o výměře 551 m

2
 v k.ú a obci Bechyně,  panu xxxx xxxxxxx, nar. xxxxxx. 

xxxx, bytem 391 65 Bechyně, Na Libuši xxx, za kupní cenu xxxxxxxxx Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
 

USNESENÍ č. 19/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o 
o tom, že veřejná zakázka "Bechyně - výměna oken ZŠ Libušina, 1.etapa" bude realizována v plném 
rozsahu. 
 

USNESENÍ č. 20/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky Sboru dobrovolných hasičů Bechyně, IČ 46630716, se sídlem 
Obránců míru 822, 391 65 Bechyně, jejímž předmětem je bezúročná peněžitá zápůjčka ve výši 
400.000,- Kč na dobu do 30. září 2014.  
 
II.   u k l á d á  

1. odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření smlouvy.  
2. finančnímu odboru převést finanční prostředky v souladu se smlouvou.  

 

USNESENÍ č. 21/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 11/2014   
navýšení příjmů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého 
majetku ve výši 100.000,- Kč dar od Nadace ČEZ na projekt „Zabezpečení pohybu dětí a 
handicapovaných chodců v místní části Hvožďany – II. etapa, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého 
a drobného dlouhodobého majetku ve výši 10.132,- Kč 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 154.000,- Kč příspěvek 
z Úřadu práce České republiky, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 



fondu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku na jejich vytvoření  
par.2169 ostatní správa v průmyslu, obchodu a stavebnictví, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných 
subjektů ve výši 11.000,- Kč 
par.3113 základní školy, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 198.880,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
57.000,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 360.000,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 69.000,- Kč  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech ve výši 240.258,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 
ve výši 134.190,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 39.000,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
14.000,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 549.000,- 
Kč, z toho 192.000,- Kč na akci „Zabezpečení pohybu dětí a handicapovaných chodců v místní části 
Hvožďany – II. etapa, 300.000,- Kč na přeložky sítí VN a NN distribuční soustavy v souvislosti s akcí 
„Parkoviště a parkovací stání na sídl. Obránců míru I. etapa“, 57.000,- Kč projektová dokumentace 
na akci „Rekonstrukce chodníků v Michalské ulici“ 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 250.000,- Kč výměna a oprava 
kabelového vedení včetně uzemnění Tyršova ulice a další opravy veřejného osvětlení v Bechyni, 
pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 211.000,- Kč veřejné osvětlení Hvožďany  
par.6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 3.080,- Kč - sociální fond - 
navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2014 se základním přídělem 2 % z objemu mezd, limit 
mzdových prostředků – městské lesy: 764.000,- Kč, tvorbou fondu (navýšení) o 3.080,- Kč a čerpáním 
fondu (navýšení) o 3.080,- Kč (viz příloha č. 1) 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 12/2014  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech ve výši 161.700,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.1037 celospolečenské funkce lesů, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 10.000,- Kč 
poskytnutí finančního příspěvku - DIANA, I. myslivecký spolek žen, IČ 26556464 na uspořádání 
mezinárodní myslivecké konference žen v roce 2014 
par.2141 vnitřní obchod, pol.5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 
ve výši 40.000,- Kč finanční příspěvek p. Vymětalovi, IČ 65974255, na pořádání Keramických trhů 
v Bechyni 
par.2321 odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
29.000,- Kč projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci v rámci stavby „Sídliště Písecká 
v Bechyni – parkoviště a parkovací stání“ 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5169  nákup ostatních služeb ve výši 7.100,- Kč, 
pol.5154 elektrická energie ve výši 4.600,- Kč služby a elektrická energie na hřišti ve Hvožďanech  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 71.000,- Kč, 
z toho 8.000,- Kč na měření hluku na 2. a 3. etapu stavby „Bechyně – rekonstrukce nám. T.G. 
Masaryka a okolí“ a 63.000,- Kč na projektovou dokumentaci obnovy tarasu Michalská ulice 
 
3.  finanční příspěvek ve výši 40.000,- Kč xxxxx xxxxxxxxxx, se sídlem Bechyně xxx, IČO 65974255, 
na pořádání Keramických trhů v Bechyni. 
 
4.   Rozpočtové opatření č. 13/2014  
snížení příjmů na: 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
520.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2133 příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 550,- 
Kč, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 1.000,- Kč 
 
 



navýšení příjmů na:  
par.3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 520.000,- Kč příjmy související s tříděním odpadů 
par.1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2133 příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 550,- Kč, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 1.000,- Kč příjmy za odchyt psů a umístění v kotci 
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5173 cestovné ve výši 5.000,- Kč, pol.5139 nákup 
materiálu ve výši 6.500,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 110.000,- Kč, pol.5141 úroky 
vlastní ve výši 100.000,- Kč, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 30.000,- Kč 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 24.000,- Kč 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 710.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 500.000,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 20.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 19.500,- Kč, 
pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 7.000,- Kč, pol.5173 cestovné ve výši 5.000,- Kč, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 170.000,- Kč dohody na odchyt psů a jejich následnou péči, 
krmivo, drobný majetek pro nalezené psy, péče o opuštěné psy v útulku, cestovné a plošná deratizace   
par.2221 provoz veřejné silniční dopravy, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 30.000,- Kč 
autobusová zastávka v Senožatech  
par.1036 správa v lesním hospodářství, pol.5021ostatní osobní výdaje ve výši 24.000,- Kč činnost 
lesního hospodáře 
par.3723 sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních), pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 710.000,- Kč sběr a svoz separovaného odpadu  
par.3612 bytové hospodářství, pol.6121 budovy, haly a stavby, ve výši 500.000,- Kč rekonstrukce 
bytových jednotek ve vlastnictví města  
 
5.   Rozpočtové opatření č. 14/2014  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech ve výši 921.000,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 2.000,- Kč soudní 
poplatek na zápis změny ohledně Základní školy Bechyně, Libušina 164, pol.5171 opravy a udržování 
ve výši 818.000,- Kč výměna oken západního průčelí Základní školy, Libušina ulice 164  
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 101.000,- 
Kč projektová dokumentace vč. správního poplatku na akci „Rekonstrukce chodníků v Michalské ulici“ 
 
6.   Rozpočtové opatření č.15/2014  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech ve výši 1.806.000,- Kč  
snížení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5172 programové vybavení ve výši 15.000,- Kč, pol.5137 drobný 
hmotný dlouhodobý majetek ve výši 60.000,- Kč,   
navýšení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.6125 výpočetní technika ve výši 810.000,- Kč nový server, záložní 
zdroj UPS, nové centrální přepínače, pol.6111 programové vybavení ve výši 370.000,- Kč licence 
Microsoft, operační systémy pro servery, software pro virtualizaci, pol.5168 služby zpracování dat 
ve výši 610.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 91.000,- Kč studie proveditelnosti – 
software a hardware pro město Bechyně   
 
7.   Rozpočtové opatření č. 16/2014  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech ve výši 400.000,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5622 neinvestiční půjčené prostředky spolkům 
ve výši 400.000,- Kč bezúročná peněžitá zápůjčka pro Sbor dobrovolných hasičů Bechyně, IČO 
46630716  
 
 



II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat RO č.11/2014 až č. 16/2014 do rozpočtu města Bechyně 
na rok 2014. 
 

USNESENÍ č. 22/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2013, a to bez výhrad. 
 

II.   s c h v a l u j e 
1. závěrečný účet města Bechyně včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Bechyně za rok 2013, které vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
2. plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2013 po konsolidaci: 

celkové příjmy:       161.704.130,02 Kč, 
celkové výdaje:      129.268.041,47 Kč, 
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (přebytek):    32.436.088,55 Kč 
třída 8 financování:      - 32.436.088,55 Kč. 

3. účetní závěrku města Bechyně za účetní období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013. 
4. výsledek hospodaření města Bechyně k 31. 12. 2013 po zdanění (zisk) ve výši  25.993.933,74 

Kč. 
 

USNESENÍ č. 23/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Změnu č. 14 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
2. Změnu č. 16 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit provedení změn v seznamu bytů. 
 

USNESENÍ č. 24/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. směnu části pozemku ve vlastnictví města Bechyně č.par. 2009 o výměře 41 m

2
, která byla 

od tohoto pozemku oddělena geometrickým plánem č. 1544-3/2014 ze dne 14.1.2014 a 
označena v tomto geometrickém plánu novým číslem č.par. 2009/2 za část pozemku 
ve vlastnictví pana Ing. xxxxxx xxxxxxxxx č.par. 290 o výměře 45 m

2
, která byla od tohoto 

pozemku oddělena týmž geometrickým plánem a označena novým číslem č.par. 290/2, vše 
v k.ú. Bechyně s tím, že rozdíly ve směňovaných pozemcích nebudou předmětem finančního 
vyrovnání. 
 

2. zatížení směňované části pozemku č.par. 2009 (nové č.par. 2009/2) v k.ú. Bechyně 
služebností inženýrské sítě - městskou kanalizací vybudovanou v rámci stavby s názvem 
"„Bechyně - kanalizace v lokalitě Zářečí“. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření smlouvy směnné a smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v souladu s usnesením. 
 

 



USNESENÍ č. 25/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s nabytím služebnosti inženýrské sítě, kterou je zatížení pozemků par.č. 1989/1, 1994/4, 2032/3 v k.ú. 
Bechyně stavbou s názvem "Bechyně - rekonstrukce části vodovodu a kanalizace v Libušině ulici" 
od Jihočeského kraje se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70971641. 
Právo služebnosti inženýrské sítě bude zřízeno bezúplatně. 
 

USNESENÍ č. 26/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s nabytím služebnosti inženýrské sítě, kterou je zatížení pozemku par.č. 201 v k.ú. Bechyně stavbou 
s názvem "Bechyně - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Michalské ulici a v části ulice Plechamr 
včetně veřejné části přípojek" od pana xxxxxx xxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 391 65 Bechyně. 
Právo služebnosti inženýrské sítě bude zřízeno bezúplatně. 
 

USNESENÍ č. 27/03-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
architektonickou studii – návrh řešení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 134 
na náměstí T.G. Masaryka včetně dvorního traktu.  
 

II.   s t a n o v u j e 
1. termín pro podání připomínek ke studii do 26. 5. 2014. Připomínky budou zasílány             

na e-mailovou adresu Ing. Arch. Stanislava Poura.  
 

2. termín pracovního jednání ZM na 28. 5. 2014, na kterém budou jednotlivé připomínky 
k architektonické studii projednány.  

 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


