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

konaného dne 2. 5. 2012   
 

 
 
USNESENÍ č. 27/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   
1.   Rozpočtové opatření č.14/2012  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 3.500.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.838.000,- Kč opravy 
bytů na sídl. Obránců míru, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 600.000,- Kč úhrada 
nákladů na zainvestované byty  
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu ve výši 50.000,- Kč 
materiál na výsadbu, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 12.000,- Kč 
držáky na květináče 
 
2.   Rozpočtové opatření č.15/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.4122  neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 47.500,- Kč neinvestiční příspěvek 
z Jihočeského kraje na podporu akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje 
pol.4222  investiční přijaté transfery od krajů ve výši 90.000,- Kč investiční příspěvek 
z Jihočeského kraje na podporu akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 27.500,- Kč 
materiál pro JSDH Bechyně, pol.5171 opravy a udržování ve výši 20.000,- Kč opravy požární 
techniky JSDH Bechyně, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 90.000,- Kč jednotka 
SDH Bechyně – dýchací přístroje Dräger 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 16/2012 
snížení příjmů na: 
položce 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 642.750,- Kč snížení účelového 
finančního příspěvku z Jihočeského kraje na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
LSPP  
snížení výdajů na: 
par. 3513 lékařská služba první pomoci, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím – snížení transferu pro příspěvkovou organizaci  Zdravotní 
středisko Bechyně na částečnou úhrada nákladů spojených s činností Lékařské služby první 
pomoci v Bechyni ve výši 642.750,- Kč 
 
4.   změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Zdravotní středisko 
Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č. 2/1-12 Z bod I.,4. takto: dotace 
pro rok 2012 po snížení činí: 917.250,- Kč 
(sníženo RO č.16/2012 o 642.750,- Kč) 
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5.   Rozpočtové opatření č. 17/2012 
navýšení příjmů na :  
par.6399 ostatní finanční operace, pol.2222 ostatní příjmy z finančního vypořádání 
předchozích let od jiných veřejných rozpočtů ve výši 60.725,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
32.074,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
1.500,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 
52.194,- Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 108.638,- Kč 
pol.4132 převody z vlastních fondů ve výši 5,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 
270.000,- Kč  
snížení příjmů na: 
pol.1361 správní poplatky ve výši 525.136,- Kč snížení příjmů ze správních poplatků za 
výherní hrací přístroje  
 
6.   Rozpočtové opatření č. 18/2012 
navýšení příjmů na: 
pol.1351 odvod výtěžku z provozování loterií ve výši 173.543,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3111 předškolní zařízení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 152.000,- Kč výměna 
způsobu ohřevu horké vody v Mateřské škole Jahůdka – plynofikace  
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 21.543,- Kč finanční příspěvky občanským sdružením na tělovýchovnou činnost 
 
7.   Rozpočtové opatření č. 19/2012 
navýšení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 18.204,- Kč   
podpora ze Státního fondu životního prostředí na akci „Bechyně – kanalizace v lokalitě 
Zářečí“  
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 309.464,- Kč 
podpora z FS EU na akci „Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí“  
navýšení výdajů na:  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
327.668,- Kč - rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka II.etapa 
 
8.   Rozpočtové opatření č. 20/2012  
navýšení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 196.000,- Kč 
navýšení výdajů na:  
par.6399 ostatní finanční operace, pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
35.000,- Kč platba DPH 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5175 pohoštění ve výši 6.000,- Kč, pol. 
5194 věcné dary ve výši 4.000,- Kč – JSDH Bechyně - pohár starosty města Bechyně  
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 65.000,- Kč finanční příspěvky na akce pořádané v Bechyni - Koloběžkovou Grand 
prix Bechyně, Raftové závody, Lázeňský tenisový turnaj, Turnaj mladých fotbalistů, 8. ročník 
Jihočeské ligy mládeže, Kata speciál, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 17.000,- Kč peněžité 
dary na Tour de Bechyně, Závody do vrchu, Fotbalovou ligu města Bechyně  
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par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 50.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský 
festival dechových hudeb 
par.2141 vnitřní obchod, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 15.000,- Kč finanční dar 
na pořádání Keramických trhů v Bechyni 
par.3122 střední odborné školy, pol.5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím ve výši 4.000,- Kč transfer Střední uměleckoprůmyslové škole 
Bechyně na točířskou soutěž pro žáky středních škol 
 
9.   změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Kulturní středisko 
města Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č.50/8-11 Z bod I.,2. takto: 
dotace pro rok 2012 po navýšení činí: 4.115.000,- Kč 
(navýšeno RO č.20/2012 o 50.000,- Kč) 
 
10.   změna závazného ukazatele: 
finanční příspěvek FC Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č. 50/8-11 Z 
bod I,4. takto: finanční příspěvek FC Bechyně po navýšení činí  90.000,- Kč, jedná se 
o finanční příspěvek ve výši 80.000,- Kč na činnost a údržbu pronajatého majetku, včetně 
údržby pronajatých travnatých ploch, v souladu se smlouvou ev.č.162/2010-sml a finanční 
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na fotbalové turnaje mládeže v roce 2012 
 
 
USNESENÍ č. 28/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   

1. Změnu č. 2 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení (příloha č. 1). 

2. Změnu č. 3 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 zajistit provedení změn v seznamu bytů. 
 
 
USNESENÍ č. 29/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   

1. prodej pozemku par.č. 1481/15 o výměře 48 m2, k.ú. Bechyně paní xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, bytem Bechyně, xxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu 5.280,- Kč. 

2. prodej pozemku par.č. 1481/21 o výměře 48 m2, k.ú. Bechyně manželům xxxxxxxxx 
a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem Bechyně, xxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu 
5.280,- Kč. 

 
II.   u k l á d á 
odboru MaP uzavřít kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 30/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   

1. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxx čp. xxxxxxxxxxx Bechyně 
o velikosti 1+1 v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 
5896/130164 na společných částech budovy č.p. 672, 673, 674, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 5896/130164 ke stavební parcele parc.č.st. 2124/1 o výměře 196 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 5896/130164 ke stavební parcele parc.č.st. 2124/2 
o výměře 157 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5896/130164 ke stavební parcele 
parc.č.st. 2124/3 o výměře 198 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, paní xxxxxxxx xxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxxx, bytem Bechyně, xxxxxxxxxxx, za kupní cenu 233.500,- Kč. 

 
2. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxx čp. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Bechyně o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 
6083/170336 na společných částech budovy č.p. 657, 658, 659, 660, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 6083/170336 ke stavební parcele parc.č.st. 2129/1 o výměře 166 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 6083/170336 ke stavební parcele parc.č.st. 2129/2 
o výměře 153 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6083/170336 ke stavební parcele 
parc.č.st. 2129/3 o výměře 186 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6083/170336 ke 
stavební parcele parc.č.st. 2129/4 o výměře 166 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, oba 
bytem Soběslav, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 310.000,- Kč. 

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

o velikosti 3+1 v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 
7932/133526 na společných částech budovy č.p. 687, 688, 689, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 7932/133526 ke stavební parcele parc.č.st. 2118/1 o výměře 196 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 7932/133526 ke stavební parcele parc.č.st. 2118/2 
o výměře 156 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 7932/133526 ke stavební parcele 
parc.č.st. 2118/3 o výměře 195 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, paní xxxxxxxxx 
xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxx 
xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem Ostrava, xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
358.000,- Kč. 

 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 31/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o  
o tom, že veřejná zakázka „Bechyně – rekonstrukce nám. T.G.M. a okolí, 2. etapa“ se bude 
realizovat v roce 2012 v celém rozsahu.  
 
II.   s c h v a l u j e 
Na realizaci zakázky „Bechyně – rekonstrukce nám. T.G.M. a okolí, 2. etapa“ úvěr ve výši 
7 mil. Kč.  
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USNESENÍ č. 32/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   u r č u j e  
za členy osadního výboru ve Hvožďanech: 

1. Vlastislava Hovorku 
2. Jana Hrušku st. 
3. Ditu Klasnovou 
4. Ing. Františka Vaníčka 
5. Václava Veselého 

 
II.   z v o l i l o 
předsedou osadního výboru ve Hvožďanech p. Vlastislava Hovorku.  
 
 
USNESENÍ č. 33/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   k o n s t a t u j e , 
že město Bechyně má i nadále zájem o pozemky, které vlastní Státní statek Jeneč, státní 
podnik v likvidaci, v k.ú. Bechyně a v k.ú. Senožaty u Bechyně.  
 

II.   u k l á d á 
starostovi jednat o podmínkách prodeje.  
 
 
USNESENÍ č. 34/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o  
podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona o pořízení změny ÚPO Bechyně. Navrhovaná 
změna se týká pozemků parc.č. 2098/1, parc.č. 1063/2, stp.č. 1063/1 a stavby čp. 609 v k.ú. 
Bechyně. 
 

II.   r o z h o d l o 
1. podle § 45 odst.4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny ÚPO Bechyně 

úhradou nákladů na její zpracování žadatelem. 
2. aby pořizovatelem změny ÚPO Bechyně byl Městský úřad Tábor podle § 6 odst.1 

písm.c) stavebního zákona. 
 
 
USNESENÍ č. 35/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
záměr prodeje nemovitosti - bašty na stp.č. 246/2 a stp.č. 246/2 v k.ú. Bechyně.  
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje. 
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USNESENÍ č. 36/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
bezúplatný převod pozemku č.par. 2085/1 v k.ú. Bechyně z vlastnictví ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví města Bechyně 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP podat žádost ÚZSVM. 
 
 
USNESENÍ č. 37/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 
bod č. 4 usnesení č. 17/3-12 Z. 
 
II.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxx čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 
1+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5999/129339 na společných 
částech budovy č.p. 698, 699, 700, spoluvlastnický podíl o velikosti 5999/129339 ke stavební 
parcele parc.č.st. 2113/1 o výměře 196 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5999/129339 ke 
stavební parcele parc.č.st. 2113/2 o výměře 160 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
5999/129339 ke stavební parcele parc.č.st. 2113/3 o výměře 197 m2 vše v k.ú a obci Bechyně 
paní xxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 244.560,- Kč. 
 
III.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej bytové jednotky v souladu s usnesením. 
 
 
 
V Bechyni dne 2. 5. 2012    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 



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

konaného dne 2. 5. 2012   
 

 
 
USNESENÍ č. 27/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   
1.   Rozpočtové opatření č.14/2012  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 3.500.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.838.000,- Kč opravy 
bytů na sídl. Obránců míru, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 600.000,- Kč úhrada 
nákladů na zainvestované byty  
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu ve výši 50.000,- Kč 
materiál na výsadbu, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 12.000,- Kč 
držáky na květináče 
 
2.   Rozpočtové opatření č.15/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.4122  neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 47.500,- Kč neinvestiční příspěvek 
z Jihočeského kraje na podporu akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje 
pol.4222  investiční přijaté transfery od krajů ve výši 90.000,- Kč investiční příspěvek 
z Jihočeského kraje na podporu akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 27.500,- Kč 
materiál pro JSDH Bechyně, pol.5171 opravy a udržování ve výši 20.000,- Kč opravy požární 
techniky JSDH Bechyně, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 90.000,- Kč jednotka 
SDH Bechyně – dýchací přístroje Dräger 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 16/2012 
snížení příjmů na: 
položce 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 642.750,- Kč snížení účelového 
finančního příspěvku z Jihočeského kraje na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
LSPP  
snížení výdajů na: 
par. 3513 lékařská služba první pomoci, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím – snížení transferu pro příspěvkovou organizaci  Zdravotní 
středisko Bechyně na částečnou úhrada nákladů spojených s činností Lékařské služby první 
pomoci v Bechyni ve výši 642.750,- Kč 
 
4.   změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Zdravotní středisko 
Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č. 2/1-12 Z bod I.,4. takto: dotace 
pro rok 2012 po snížení činí: 917.250,- Kč 
(sníženo RO č.16/2012 o 642.750,- Kč) 
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5.   Rozpočtové opatření č. 17/2012 
navýšení příjmů na :  
par.6399 ostatní finanční operace, pol.2222 ostatní příjmy z finančního vypořádání 
předchozích let od jiných veřejných rozpočtů ve výši 60.725,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
32.074,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
1.500,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 
52.194,- Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 108.638,- Kč 
pol.4132 převody z vlastních fondů ve výši 5,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 
270.000,- Kč  
snížení příjmů na: 
pol.1361 správní poplatky ve výši 525.136,- Kč snížení příjmů ze správních poplatků za 
výherní hrací přístroje  
 
6.   Rozpočtové opatření č. 18/2012 
navýšení příjmů na: 
pol.1351 odvod výtěžku z provozování loterií ve výši 173.543,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3111 předškolní zařízení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 152.000,- Kč výměna 
způsobu ohřevu horké vody v Mateřské škole Jahůdka – plynofikace  
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 21.543,- Kč finanční příspěvky občanským sdružením na tělovýchovnou činnost 
 
7.   Rozpočtové opatření č. 19/2012 
navýšení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 18.204,- Kč   
podpora ze Státního fondu životního prostředí na akci „Bechyně – kanalizace v lokalitě 
Zářečí“  
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 309.464,- Kč 
podpora z FS EU na akci „Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí“  
navýšení výdajů na:  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
327.668,- Kč - rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka II.etapa 
 
8.   Rozpočtové opatření č. 20/2012  
navýšení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 196.000,- Kč 
navýšení výdajů na:  
par.6399 ostatní finanční operace, pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
35.000,- Kč platba DPH 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5175 pohoštění ve výši 6.000,- Kč, pol. 
5194 věcné dary ve výši 4.000,- Kč – JSDH Bechyně - pohár starosty města Bechyně  
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 65.000,- Kč finanční příspěvky na akce pořádané v Bechyni - Koloběžkovou Grand 
prix Bechyně, Raftové závody, Lázeňský tenisový turnaj, Turnaj mladých fotbalistů, 8. ročník 
Jihočeské ligy mládeže, Kata speciál, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 17.000,- Kč peněžité 
dary na Tour de Bechyně, Závody do vrchu, Fotbalovou ligu města Bechyně  



 3 

par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 50.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský 
festival dechových hudeb 
par.2141 vnitřní obchod, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 15.000,- Kč finanční dar 
na pořádání Keramických trhů v Bechyni 
par.3122 střední odborné školy, pol.5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím ve výši 4.000,- Kč transfer Střední uměleckoprůmyslové škole 
Bechyně na točířskou soutěž pro žáky středních škol 
 
9.   změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Kulturní středisko 
města Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č.50/8-11 Z bod I.,2. takto: 
dotace pro rok 2012 po navýšení činí: 4.115.000,- Kč 
(navýšeno RO č.20/2012 o 50.000,- Kč) 
 
10.   změna závazného ukazatele: 
finanční příspěvek FC Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č. 50/8-11 Z 
bod I,4. takto: finanční příspěvek FC Bechyně po navýšení činí  90.000,- Kč, jedná se 
o finanční příspěvek ve výši 80.000,- Kč na činnost a údržbu pronajatého majetku, včetně 
údržby pronajatých travnatých ploch, v souladu se smlouvou ev.č.162/2010-sml a finanční 
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na fotbalové turnaje mládeže v roce 2012 
 
 
USNESENÍ č. 28/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   

1. Změnu č. 2 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení (příloha č. 1). 

2. Změnu č. 3 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 zajistit provedení změn v seznamu bytů. 
 
 
USNESENÍ č. 29/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   

1. prodej pozemku par.č. 1481/15 o výměře 48 m2, k.ú. Bechyně paní xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, bytem Bechyně, xxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu 5.280,- Kč. 

2. prodej pozemku par.č. 1481/21 o výměře 48 m2, k.ú. Bechyně manželům xxxxxxxxx 
a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem Bechyně, xxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu 
5.280,- Kč. 

 
II.   u k l á d á 
odboru MaP uzavřít kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 30/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   

1. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxx čp. xxxxxxxxxxx Bechyně 
o velikosti 1+1 v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 
5896/130164 na společných částech budovy č.p. 672, 673, 674, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 5896/130164 ke stavební parcele parc.č.st. 2124/1 o výměře 196 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 5896/130164 ke stavební parcele parc.č.st. 2124/2 
o výměře 157 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5896/130164 ke stavební parcele 
parc.č.st. 2124/3 o výměře 198 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, paní xxxxxxxx xxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxxx, bytem Bechyně, xxxxxxxxxxx, za kupní cenu 233.500,- Kč. 

 
2. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxx čp. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Bechyně o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 
6083/170336 na společných částech budovy č.p. 657, 658, 659, 660, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 6083/170336 ke stavební parcele parc.č.st. 2129/1 o výměře 166 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 6083/170336 ke stavební parcele parc.č.st. 2129/2 
o výměře 153 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6083/170336 ke stavební parcele 
parc.č.st. 2129/3 o výměře 186 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6083/170336 ke 
stavební parcele parc.č.st. 2129/4 o výměře 166 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, oba 
bytem Soběslav, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 310.000,- Kč. 

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

o velikosti 3+1 v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 
7932/133526 na společných částech budovy č.p. 687, 688, 689, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 7932/133526 ke stavební parcele parc.č.st. 2118/1 o výměře 196 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 7932/133526 ke stavební parcele parc.č.st. 2118/2 
o výměře 156 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 7932/133526 ke stavební parcele 
parc.č.st. 2118/3 o výměře 195 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, paní xxxxxxxxx 
xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxx 
xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem Ostrava, xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
358.000,- Kč. 

 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 31/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o  
o tom, že veřejná zakázka „Bechyně – rekonstrukce nám. T.G.M. a okolí, 2. etapa“ se bude 
realizovat v roce 2012 v celém rozsahu.  
 
II.   s c h v a l u j e 
Na realizaci zakázky „Bechyně – rekonstrukce nám. T.G.M. a okolí, 2. etapa“ úvěr ve výši 
7 mil. Kč.  
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USNESENÍ č. 32/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   u r č u j e  
za členy osadního výboru ve Hvožďanech: 

1. Vlastislava Hovorku 
2. Jana Hrušku st. 
3. Ditu Klasnovou 
4. Ing. Františka Vaníčka 
5. Václava Veselého 

 
II.   z v o l i l o 
předsedou osadního výboru ve Hvožďanech p. Vlastislava Hovorku.  
 
 
USNESENÍ č. 33/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   k o n s t a t u j e , 
že město Bechyně má i nadále zájem o pozemky, které vlastní Státní statek Jeneč, státní 
podnik v likvidaci, v k.ú. Bechyně a v k.ú. Senožaty u Bechyně.  
 

II.   u k l á d á 
starostovi jednat o podmínkách prodeje.  
 
 
USNESENÍ č. 34/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o  
podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona o pořízení změny ÚPO Bechyně. Navrhovaná 
změna se týká pozemků parc.č. 2098/1, parc.č. 1063/2, stp.č. 1063/1 a stavby čp. 609 v k.ú. 
Bechyně. 
 

II.   r o z h o d l o 
1. podle § 45 odst.4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny ÚPO Bechyně 

úhradou nákladů na její zpracování žadatelem. 
2. aby pořizovatelem změny ÚPO Bechyně byl Městský úřad Tábor podle § 6 odst.1 

písm.c) stavebního zákona. 
 
 
USNESENÍ č. 35/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
záměr prodeje nemovitosti - bašty na stp.č. 246/2 a stp.č. 246/2 v k.ú. Bechyně.  
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje. 
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USNESENÍ č. 36/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
bezúplatný převod pozemku č.par. 2085/1 v k.ú. Bechyně z vlastnictví ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví města Bechyně 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP podat žádost ÚZSVM. 
 
 
USNESENÍ č. 37/4-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 
bod č. 4 usnesení č. 17/3-12 Z. 
 
II.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxx čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 
1+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5999/129339 na společných 
částech budovy č.p. 698, 699, 700, spoluvlastnický podíl o velikosti 5999/129339 ke stavební 
parcele parc.č.st. 2113/1 o výměře 196 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5999/129339 ke 
stavební parcele parc.č.st. 2113/2 o výměře 160 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
5999/129339 ke stavební parcele parc.č.st. 2113/3 o výměře 197 m2 vše v k.ú a obci Bechyně 
paní xxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 244.560,- Kč. 
 
III.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej bytové jednotky v souladu s usnesením. 
 
 
 
V Bechyni dne 2. 5. 2012    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


