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

konaného dne 19. 6. 2013   

 

 

 

USNESENÍ č. 30/4-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   u k l á d á  

1.   starostovi: 

a) rozšířit počet příjemců varovných SMS zpráv 

b) aktualizovat plán činnosti povodňové komise podle získaných zkušeností 

c) přehodnotit složení protipovodňové komise ve spolupráci s občany Zářečí 

d) zajistit kolaudaci protipovodňové stěny 
 

2.   Radě města Bechyně: 

vypracovat ve spolupráci s občany Zářečí plán opatření vedoucích ke zlepšení stávajícího 

stavu. 
 

3.   Zastupitelstvu města Bechyně: 

provést kontrolu splnění uložených úkolů na nejbližším zastupitelstvu. 

 
 

USNESENÍ č. 31/4-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s t a n o v u j e  

ceny při prodeji městských pozemků takto: 

1.) 120,- Kč za m2 pozemků v Bechyni v případech, kdy dochází k majetkoprávnímu 

vypořádání již zaplocených, či jinak užívaných pozemků či jejich částí, nebo k prodeji 

pozemků či jejich částí, které v zásadě nejsou obchodovatelné, 
 

2.) 60,- Kč za m2 pozemků stejného charakteru jako v bodě 1.) ve Hvožďanech, 

Senožatech a v obdobných částech Bechyně (např. Lišky), 
 

3.) 15,- Kč za m2 pozemků ve Hvožďanech v případech, kde dochází k majetkoprávnímu 

vypořádání v souvislosti s obnovou katastrálního operátu. 
 

Tyto ceny se netýkají pozemků stavebních a jsou stanoveny pouze orientačně s tím, že 

zastupitelstvo si vyhrazuje právo v jednotlivých případech rozhodnout o stanovení kupní ceny 

individuálně s přihlédnutím ke konkrétnímu případu. 

 
 

USNESENÍ č. 32/4-13 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 3+1 ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8274/132132 

ke stavební parcele parc. č. st. 2122/3 o výměře 195 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 

8274/132132 ke stavební parcele parc. č. st. 2122/2 o výměře 155 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 8274/132132 ke stavební parcele parc. č. st. 2122/1 o výměře 195 m2, vše v k.ú a 
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obci Bechyně, paní xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 391 65 Bechyně, 

xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 425.100,- Kč. 
 

2.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bechyně o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží, s spoluvlastnický podíl o velikosti 

6502/225110 ke stavební parcele parc. č. st. 2141/1 o výměře 194 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 6502/225110 ke stavební parcele parc. č. st. 2141/2 o výměře 182 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 6502/225110 ke stavební parcele parc. č. st. 2140/1 

o výměře 185 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6502/225110 ke stavební parcele parc. č. 

st. 2140/2 o výměře 158 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6502/225110 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2140/3 o výměře 195 m2 , vše v k.ú a obci Bechyně, manželům 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx a panu 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, za kupní cenu 366.300,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 

 
 

USNESENÍ č. 33/4-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku poz. parc. č. 

2532/1 v katastrálním území Hvožďany u Bechyně z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Bechyně. Město 

Bechyně se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji ve veřejném zájmu 

jako veřejnou účelovou komunikaci. Město Bechyně se dále zavazuje, že převáděná 

nemovitost nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude 

pronajímána, ani nebude převedena ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10-ti let od doby 

právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy 

o bezúplatném převodu nemovitosti. V případě, že město Bechyně převede předmětnou 

nemovitost nebo její část na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku 

ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou město 

Bechyně převodem na třetí osobu získalo. 

V případě, že město Bechyně nebude předmětnou nemovitost nebo její část užívat 

ve veřejném zájmu, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo ji 

pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost měla 

ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného 

cenového předpisu. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP požádat o bezúplatný převod dle usnesení. 

 
 

USNESENÍ č. 34/4-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s c h v a l u j e  

finanční prostředky do rozpočtu města Bechyně na rok 2013 na prodloužení vodovodu a 

celkovou opravu místní komunikace od č.p. 29 k č.p. 31 ve Hvožďanech vzhledem 

k potřebnosti využití rezervních fin. prostředků na odstraňování povodňových škod. 



 3 

II.   u k l á d á 

vedoucí investičního odboru předložit finanční prostředky na prodloužení vodovodu a 

celkovou opravu místní komunikace od čp. 29 k čp. 31 ve Hvožďanech do návrhu rozpočtu 

na rok 2014. 

 

 

USNESENÍ č. 35/4-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

odkoupení níže uvedených pozemků včetně všech součástí, které tvoří pozemní komunikace 

ve smyslu zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, od Státního statku 

Jeneč, s.p. v likvidaci do vlastnictví města Bechyně: 

1.) č.par. 2060/1, č.par. 2060/2 v k.ú. Bechyně za kupní cenu rovnající se tržní hodnotě 

stanovené znaleckým posudkem soudního znalce p. Josefa Neškodného č. 4-449-25-

13 ze dne 20.3.2013 ve výši 530.000,- Kč. 
 

2.) č.par. 591/1, č.par. 591/2, PK č. 575, PK č. 590, a část č.par. 577 dle zákresu 

na snímku z mapy (viz příloha), vše v k.ú. Senožaty u Bechyně za kupní cenu 

rovnající se tržní hodnotě stanovené znaleckým posudkem soudního znalce p. Josefa 

Neškodného č. 4-470-46-13 ze dne 10. 6. 2013 ve výši 75.000,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP podat nabídku na odkoupení pozemků likvidátorovi Státního statku Jeneč, s.p. 

v likvidaci. 

 

 

USNESENÍ č. 36/4-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 

se záměrem prodeje části pozemku č.par. 2656/13 a části pozemku č.par. 2656/12 v k.ú. 

Hvožďany u Bechyně s vyčleněním částí pozemků pod přístupovou komunikací a pravého 

břehu řeky Lužnice. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP nechat zpracovat geometrický plán. 

 

 

USNESENÍ č. 37/4-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1.   Rozpočtové opatření č. 23/2013  

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech ve výši 5.430.000,- Kč 

snížení výdajů na: 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 

1.870.000,- Kč 

navýšení výdajů na: 
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par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby 

ve výši 5.300.000,- Kč kanalizace nám. T.G. Masaryka 3. etapa 

par.2310 pitná voda, , pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 2.000.000,- Kč vodovod nám. 

T.G. Masaryka 3. etapa 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 24/2013  

navýšení příjmů na: 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 

ve výši 205.700,- Kč 

navýšení výdajů na: 

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

35.700,- Kč platba daně z přidané hodnoty 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5175 pohoštění ve výši 5.800,- Kč, pol. 5194 

věcné dary ve výši 4.200,- Kč – JSDH Bechyně - pohár starosty města Bechyně 

par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 60.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský 

festival dechových hudeb 

par.2141 vnitřní obchod, pol.5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 

subjektům ve výši 30.000,- Kč finanční příspěvek p. xxxxxxxxx na pořádání Keramických 

trhů v Bechyni 

par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 

ve výši 20.000,- Kč finanční příspěvek Zbytku světa Bechyně na Koloběžkovou Grand prix 

Bechyně 

par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 

povědomí, pol.5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

ve výši 50.000,- Kč finanční příspěvek Nadačnímu fondu Karla Kryla na pomník Karlu 

Krylovi 
 

3.   změnu závazného ukazatele: 

neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Kulturní středisko 

města Bechyně na rok 2013, který byl schválen usnesením ZM č. 9/2-13 Z 

bod I,2. takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně pro rok 2013 činí: 

pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.640.000,- Kč 

(navýšeno RO č.24/2013 o 60.000,- Kč) 
 

4.   Rozpočtové opatření č. 25/2013  

navýšení příjmů na: 

pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 187.662,10 Kč dotace 

ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Sběrný dvůr Bechyně“ 

pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 3.190.255,70 Kč 

podpora z FS na akci „Sběrný dvůr Bechyně“ 

navýšení výdajů na: 

par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 3.241.727,10 Kč, 

pol.6125 výpočetní technika ve výši 136.190,70 Kč akce „Sběrný dvůr Bechyně“ 
 

5.   Rozpočtové opatření č. 26/2013  

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech ve výši 500.000,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy ve výši 500.000,- Kč. 
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II.   s c h v a l u j e 

1. finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč xxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem Bechyně xxx, 

IČO 65974255, na pořádání Keramických trhů v Bechyni. 
 

2. finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč Nadačnímu fondu Karla Kryla, se sídlem 

Švabínská 3, Zbiroh, IČO 29121701 na pomník Karlu Krylovi. Příspěvek bude 

poskytnut v případě, že bude pomník umístěn v Bechyni. 
 

III.   u k l á d á 

vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 

č. 23/2013 - č. 26/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013. 

 

 

USNESENÍ č. 38/4-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

Změnu č. 9 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení (příloha č. 2). 
 

II.   u  k l á d á 

odboru MaP zapracovat změnu do Seznamů bytů a postupovat v souladu s Pravidly pro prodej 

bytů Na Libuši. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Matějka 

starosta města 

 

 

 

 


