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

konaného dne 28. 11. 2012   
 

 
 
USNESENÍ č. 62/9-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 56/2012 
snížení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 opravy a udržování ve výši 71.000,- Kč, 
pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši 100.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 171.000,- Kč - částečná úhrada 
ztráty společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2011 
 
2.   částečnou úhradu ztráty společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o., IČO 63907291, 
za rok 2011 ve výši 171.000,- Kč. 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 57/2012 
navýšení příjmů na: 
pol.1355 odvody z výherních hracích přístrojů ve výši 29.419,- Kč 
pol.1351 odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 30.581,- 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 60.000,- Kč na zprovoznění hasičského muzea 
 
4.   finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Bechyně, IČO 46630716, ve výši 60.000,- 
Kč na zprovoznění hasičského muzea, celková výše finančního příspěvku v roce 2012 
pro Sbor dobrovolných hasičů Bechyně činí 67.000,- Kč 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 58/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 10.000,- Kč 
pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 53.679,- Kč 
par.1037 celospolečenské funkce lesů, pol.2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 
ve výši 8.280,- Kč 
par.2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2212 sankční 
platby přijaté do jiných subjektů ve výši 4.000,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a 
drobného dlouhodobého majetku ve výši 600,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku ve výši 4.000,- Kč 
par. 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2321 
přijaté neinvestiční dary ve výši 8.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 
20.000,- Kč 
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par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté do jiných subjektů 
ve výši 23.400,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 16.000,- Kč 
úklid černých skládek 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 51.000,- Kč svoz 
separovaného odpadu 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.6125 výpočetní technika ve výši 23.400,- Kč 
stabilní dohlížecí kamerový systém 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování:  
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 41.559,- Kč 
 
6.   Rozpočtové opatření č. 59/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.1355 odvody z výherních hracích přístrojů ve výši 60.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5171 opravy a udržování ve výši 60.000,- Kč klempířské a plastické vystouplé fasádní 
prvky na budově kina 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 56/2012 - č. 59/2012 do rozpočtu města Bechyně na rok 2012. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 63/9-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2012 místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit OZV č. 8/2012. 
 
 
USNESENÍ č. 64/9-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s o u h l a s í 
s bezúplatným převodem pozemku č.par. 2067/1 o výměře 1317 m2 v k.ú. Bechyně 
z vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví města Bechyně. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP podat žádost o bezúplatný převod. 
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USNESENÍ č. 65/9-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r u š í 
usnesení č. 5/2-12 Z ze dne 15. 2. 2012, kterým bylo rozhodnuto ve věci pořízení nového 
územního plánu města Bechyně. 
 

II.   o d k l á d á 
rozhodnutí o pořízení nového územního plánu města Bechyně (vzhledem k termínu platnosti 
současného územního plánu do konce roku 2020). 
 
 
USNESENÍ č. 66/9-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
dle §6 odst.5 písm.b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění, zadání změny č.1 Územního plánu obce Bechyně, které tvoří nedílnou 
přílohu tohoto usnesení. 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zaslat schválené zadání změny společně s usnesením zastupitelstva pořizovateli. 
 
 
USNESENÍ č. 67/9-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č. 680/4 v domě Na Libuši čp. 678, 679, 680 Bechyně o velikosti 3+1 
ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7974/128837 na společných 
částech budovy č.p. 678, 679, 680 spoluvlastnický podíl o velikosti 7974/128837 ke stavební 
parcele parc. č. st. 2121/3 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 7974/128837 
ke stavební parcele parc. č. st. 2121/2 o výměře 157 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
7974/128837 ke stavební parcele parc. č. st. 2121/1 o výměře 195 m2, vše v k.ú a obci 
Bechyně, manželům panu Vladimíru Lhotákovi, nar. 23. 6. 1955 a paní Janě Lhotákové, nar. 
8. 12. 1957, oba bytem Bechyně, Na Libuši 858, za kupní cenu 370.000,- Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej bytové jednotky v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 68/9-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. Změnu č. 5 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení (příloha č. 1). 

 
2. Změnu č. 6 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha č. 2). 
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USNESENÍ č. 69/9-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


