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

konaného dne 16. 10. 2013   

 

 

 

USNESENÍ č. 57/7-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

1.   Rozpočtové opatření č. 42/2013 

navýšení příjmů na: 

pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 2.138.000,- Kč 

dotace z Ministerstva dopravy na okamžité odstraňování škod vzniklých v důsledku povodní 

v květnu a červnu 2013 na místních komunikacích a majetku obce souvisejícího s dopravou 

navýšení výdajů na: 

par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.456.100,- Kč oprava místních 

účelových komunikací - Hvožďany, Senožaty – Větrov 

par.2219 ostatní záležitosti pozemích komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 

681.900,- Kč oprava lávek přes říčku Smutná pod Plechamrem a přes říčku Smutná 

pod zámkem 

- výdaje na okamžité odstraňování škod vzniklých v důsledku povodní v květnu a červnu 

2013 na místních komunikacích a majetku obce souvisejícího s dopravou 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 43/2013  

snížení příjmů na: 

pol.1122 daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 978.600,- Kč 

navýšení příjmů na: 

par.3632 pohřebnictví, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 200.000,- Kč 

par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 

ve výši 350.000,- Kč 

snížení výdajů na: 

par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 

678.600,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 250.000,- Kč oprava místních 

komunikací – Gabrielova, Lázeňská, sídl.5.května, sídl. Na Libuši 
 

3.   Rozpočtové opatření č. 45/2013 

navýšení příjmů na: 

pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 

181.000,- Kč dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 

par.3612 bytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 

ve výši 1.800.000,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.6114 volby do Parlamentu České republiky, pol.5019 ostatní platy ve výši 6.000,- Kč, 

pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 125.000,- Kč, pol.5039 ostatní povinné pojistné 

placené zaměstnavatelem ve výši 2.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 12.000,- Kč, 

pol.5161 služby pošt ve výši 6.000,- Kč, pol.5164 nájemné ve výši 9.000,- Kč, pol.5162 

služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 3.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb 



 2 

7.000,- Kč, pol.5173 cestovné ve výši 4.000,- Kč, pol.5175 pohoštění v celkové výši 7.000,- 

Kč výdaje na přípravu a organizační zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky konaných ve dnech 25. a 26. řijna 2013 

par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.700.000,- Kč oprava 

izolace domu Na Libuši č.p.701 – 703, ostatní opravy bytového fondu v Bechyni, pol.5909 

ostatní neinvestiční výdaje ve výši 100.000,- Kč vratka nevyčerpaného předplaceného 

nájemného, vratky z příjmů minulých let - bytové hospodářství 
 

4.  poskytnutí příspěvku pro: Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně, IČO 14504481, se sídlem 

Bechyně, Písecká 358 ve výši 50.000,- Kč, z toho 40.000,- Kč na vypracování projektové 

dokumentace na stavbu „Stavební úpravy tenisové klubovny a výstavba nahrávací tenisové 

stěny“ a poplatek za vydání územního souhlasu a uzavření veřejnoprávní smlouvy a 10.000,- 

Kč na sportovní činnost oddílu stolního tenisu 
 

II.   u k l á d á 

vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 

č. 42 - 43/2013 a 45/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 58/7-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

prodej pozemku č.par. 697 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2 v k.ú. 

Bechyně paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Bechyně za kupní cenu 120,- 

Kč za m2 s tím, že xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí náklady spojené s prodejem pozemku 

včetně daně z převodu nemovitosti. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP prodat pozemek v souladu s usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 59/7-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

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

usnesení (příloha č. 1). 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zapracovat změny do Seznamu bytů a postupovat v souladu s Pravidly pro prodej 

bytů Na Libuši. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Matějka 

starosta města 

 

 


