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

konaného dne 15. 5. 2013   

 

 

 

USNESENÍ č. 22/3-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í   

s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2012, 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 2012, kterou vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského 

kraje. 
 

2. plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2012 po konsolidaci: 

celkové příjmy: 125.045.830,74 Kč, 

celkové výdaje: 113.871.785,34 Kč, 

saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (přebytek): 11.174.045,40 Kč 

třída 8 financování: - 11.174.045,40 Kč. 
 

3. účetní závěrku města Bechyně k 31. 12. 2012. 
 

4. výsledek hospodaření města Bechyně k 31. 12. 2012 po zdanění ve výši 4.970.480,80 

Kč. 

 

 

USNESENÍ č. 23/3-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

1. navýšení finančních prostředků na opravy komunikací v rozpočtu města Bechyně 

na rok 2013 o 500.000,- Kč. 

2. navýšení finančních prostředků na opravy chodníků a parkovišť v rozpočtu města 

Bechyně na rok 2013 o 500.000,- Kč. 

 

 

USNESENÍ č. 24/3-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

vlastní podíl města Bechyně na obnovu omítek ohradní zdi židovského hřbitova v Bechyni, 

2. etapa, ve výši 20.000,- Kč pro MATANA a.s., IČO 41691211 se sídlem Malá Štupartská 

1/646, 110 00 Praha 1. 
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USNESENÍ č. 25/3-13 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. xxxxxxxx Bechyně o velikosti 2+1 

ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6295/77515 na společných částech 

budovy č.p. xxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 6295/77515 ke stavební parcele parc. 

č. st. 2131/1 o výměře 171 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6295/77515 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2131/2 o výměře 161 m2, vše v k.ú a obci Bechyně,  paní xxxxx 

xxxxxxxxx,   nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 

cenu 300.000,- Kč. 
 

2.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxx Bechyně o velikosti 2+1 

ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6381/78653 na společných částech 

budovy č.p. xxxxxxxx,  spoluvlastnický podíl o velikosti 6381/78653 ke stavební parcele 

parc. č. st. 2116/1 o výměře 172 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6381/78653 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2116/2 o výměře 160 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 149 00 Praha 4, xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 

250.000,- Kč. 
 

3.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxx Bechyně o velikosti 2+1 

ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6381/78653 na společných částech 

budovy č.p. xxxxxxxx,  spoluvlastnický podíl o velikosti 6381/78653 ke stavební parcele 

parc. č. st. 2116/1 o výměře 172 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6381/78653 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2116/2 o výměře 160 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, paní xxxxxxx 

xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 

319.100,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
 

 

USNESENÍ č. 26/3-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

1. Změnu č. 8 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha č. 1). 

2. Změnu č. 9 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha č. 2). 
 

II.   u k l á d á 

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

bytů Na Libuši. 
 

 

USNESENÍ č. 27/3-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r  e v o k u j e  

usnesení zastupitelstva č. 13/2-13 Z ze dne 16. ledna 2013 bod 1 - 4 ve věci prodeje bytových 

jednotek č. 651/6, 665/4, 669/5, 683/6 Na Libuši v Bechyni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxxxxxx. 
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II.   s c h v a l u j e 

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

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

5891/224398 na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5891/224398 ke stavební parcele parc.č.st. 2133/3 

o výměře 201 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5891/224398 ke stavební parcele 

parc.č.st. 2133/2 o výměře 136 m2. spoluvlastnický podíl o velikosti 5891/224398 

ke stavební parcele parc.č.st. 2133/1 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 5891/224398 ke stavební parcele parc.č.st. 2132/1 o výměře 183 m2 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5891/224398 ke stavební parcele parc.č.st. 2132/2 

o výměře 197 m2, vše v k.ú a obci Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx 

xxxx, bytem 370 07 České Budějovice, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 

367.650,- Kč s tím, že lhůta k uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny je 

prodloužená do 13. srpna 2013. 
 

2. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 1 + 1 ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5444/130108 na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 5444/130108 ke stavební parcele parc.č.st. 2127/3 o výměře 197 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5444/130108 ke stavební parcele parc.č.st. 2127/2 

o výměře 157 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5444/130108 ke stavební parcele 

parc.č.st. 2127/1 o výměře 197 m2, vše v k.ú a obci Bechyně xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 370 07 České Budějovice, xxxxxxxxxxxxxxx 

xx, za kupní cenu 248.000,- Kč s tím, že lhůta k uzavření kupní smlouvy a zaplacení 

kupní ceny je prodloužená do 13. srpna 2013. 
 

3. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 1 + 1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5854/128725 na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 5854/128725 ke stavební parcele parc.č.st. 2126/3 o výměře 195 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5854/128725 ke stavební parcele parc.č.st. 2126/2 

o výměře 157 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5854/128725 ke stavební parcele 

parc.č.st. 2126/1 o výměře 198 m2, vše v k.ú a obci Bechyně xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 370 07 České Budějovice, xxxxxxxxxxxxxxx 

xx, za kupní cenu 304.500,- Kč s tím, že lhůta k uzavření kupní smlouvy a zaplacení 

kupní ceny je prodloužená do 13. srpna 2013. 
 

4. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 1 + 1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5621/126157 na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 5621/126157 ke stavební parcele parc.č.st. 2120/3 o výměře 197 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5621/126157 ke stavební parcele parc.č.st. 2120/2 

o výměře 156 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5621/126157 ke stavební parcele 

parc.č.st. 2120/1 o výměře 197 m2, vše v k.ú a obci Bechyně xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 370 07 České Budějovice, xxxxxxxxxxxxxxx 

xx, za kupní cenu 292.500,- Kč s tím, že lhůta k uzavření kupní smlouvy a zaplacení 

kupní ceny je prodloužená do 13. srpna 2013. 
 

III.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 28/3-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

1.   Rozpočtové opatření č. 16/2013  

navýšení příjmů na: 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 20.000,- Kč neinvestiční příspěvek 

od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na „Bechyňské Jaro XXI. – 

krajská postupová přehlídka“ 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 20.000,- Kč neinvestiční příspěvek 

od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na „Divadlo v trávě XXI.“ 

navýšení výdajů na: 

par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 20.000,- Kč příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně na realizaci 

projektu „Bechyňské Jaro XXI. – krajská postupová přehlídka“ 

par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 20.000,- Kč příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně na realizaci 

projektu „Divadlo v trávě XXI.“ 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 18/2013   

navýšení příjmů na: 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 10.000,- Kč neinvestiční dotace 

z Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt „Venkovní vitríny“ 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 40.000,- Kč neinvestiční dotace 

z Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt „Restaurování zlaceného 

kalicha s patenou ze sbírky Městského muzea v Bechyni“ 

navýšení výdajů na: 

par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 50.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekty 

„Restaurování zlaceného kalicha s patenou ze sbírky Městského muzea v Bechyni“ a 

„Venkovní vitríny“ 
 

II.   s c h v a l u j e 

1.   Rozpočtové opatření č. 20/2013 

navýšení příjmů na: 

pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 7.000,- Kč 

snížení výdajů na: 

par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 

20.147,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 

20.147,- Kč ořezání větví ve Hvožďanech  

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.000,- Kč 

na opravu hasičského auta JSDH Hvožďany 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 21/2013  

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

prostředků na bankovních účtech ve výši 1.000.000,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 500.000,- Kč opravy silnic, 

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

500.000,- Kč opravy chodníků 
 

III.   u k l á d á 

vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 

č. 20/2013 a č. 21/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013. 

 

 

USNESENÍ č. 29/3-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 

usnesení č. 16/2-13 Z ve věci odkoupení pozemků č.par. 2060/1 od ČR - Státní statek Jeneč, 

státní podnik v likvidaci, z 27. 3. 2013 s tím, že odbor MaP připraví na příští jednání ZM 

návrh dalšího postupu.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Matějka 

starosta města 

 

 

 


