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

konaného dne 22. 6. 2011   
 

 
 
USNESENÍ č. 20/5-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s o u h l a s í 
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2010, 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 2010, kterou vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
 
2.   plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2010 po konsolidaci: 

celkové příjmy:  112.009.997,26 Kč, 
celkové výdaje:  107.943.363,21 Kč, 
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (přebytek):      4.066.634,05 Kč, 
třída 8 financování:      - 4.066.634,05 Kč. 

 
3.   výsledek hospodaření města Bechyně k 31.12.2010 po zdanění ve výši 13.576.423,11 Kč. 
 
 
USNESENÍ č. 21/5-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
Rozpočtové opatření č. 19/2011 
snížení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
180.000,- Kč  
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.500,- Kč  
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 410,- 
Kč  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení, pol.5154 elektrická 
energie ve výši 600,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5167 služby školení 100,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
48.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 100.000,- Kč, pol.6125 výpočetní technika 
ve výši 32.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
1.500,- Kč jednotka SDH Bechyně – nákup požárního vybavení  
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 410,- Kč houpačka dětské hřiště Hvožďany 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení, pol.5167 služby 
školení ve výši 600,- školení pečovatelky 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5161 služby pošt ve výši 100,- Kč poštovné MP 
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II.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 20/2011 
navýšení příjmů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.3121 přijaté dary na pořízení 
dlouhodobého majetku ve výši 272.000,- Kč příspěvek od Nadace ČEZ na rekonstrukci 
chodníku 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
2.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3392 ostatní zájmová činnost v kultuře, pol.5171 opravy a udržování ve výši 64.000,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
15.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
272.000,- Kč rekonstrukce chodníku v Zahradní ulici a Michalské ulici 
par.3312 hudební činnost, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 2.000,- Kč finanční příspěvek 
p. Capouchovi na činnost hudební skupiny Žlutý fijalky 
par.3111 předškolní zařízení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 64.000,- Kč navýšení 
počtu pisoárů a umyvadel – zvětšení kapacity sociálních zařízení v budově mateřské školy 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 15.000,- Kč rozšíření 
veřejného osvětlení sídl. 5. května 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 21/2011 
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 693.190,- Kč 
neinvestiční účelový transfer dle rozhodnutí MŠMT na akci „Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost – oblast 1,4 EU peníze školám“ pro Základní školu Bechyně, 
Školní 293 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5336 neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši 693.190,- Kč neinvestiční účelový transfer na akci „Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost – oblast 1,4 EU peníze školám“ pro Základní školu Bechyně, 
Školní 293 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 22/2011 
navýšení příjmů na: 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 15.000,- Kč příspěvek v rámci 
Grantového programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 
pol.4222 investiční přijaté transfery od krajů ve výši 50.000,- Kč příspěvek v rámci 
Grantového programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 15.000,- Kč jednotka SDH Bechyně nákup požárního vybavení, pol.6122 stroje, 
přístroje a zařízení ve výši 50.000,- Kč jednotka SDH Bechyně – nákup požárního vybavení 
 
4.   Rozpočtové opatření č. 23/2011 
snížení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 26.797,- Kč, 
(celková podpora ze Státního fondu životního prostředí na akci „Rekultivace skládky 
Senožaty“ je v úhrnné výši 2.556.363,35 Kč a bude vedena pod účelovým znakem 90877) 
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pol.4218 investiční převody z Národního fondu ve výši 455.603,- Kč 
(celková podpora z FS na akci „Rekultivace skládky Senožaty“ je v úhrnné výši 
43.458.176,95 Kč a bude vedena pod účelovým znakem 15839) 
snížení výdajů na: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 482.400,- Kč, 
(výdaje spojené s transfery/podporou/ budou vedeny s účelovým znaky 90877 /SFŽP/ a 15839 
/FS/) 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 24/2011 
snížení výdajů na: 
par.3392 ostatní zájmová činnost v kultuře, pol.5171 opravy a udržování ve výši 61.907,- Kč 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5212  nefinanční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 
ve výši 25.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 5.000,- 
Kč soudní poplatek z dovolání 
par.3111 předškolní zařízení, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 36.000,- Kč dotace pro Mateřskou školu Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 
859 na přístupovou šachtu ke kanalizaci   
par.3329 ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví, pol. 5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 3.600,- Kč převod dat do vektorové grafiky v památkové zóně 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5171 opravy a udržování ve výši 52.307,- Kč opravy kotelny v  kině 
 
6.   změna závazného ukazatele - neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové 
organizaci Základní škola Bechyně, Školní 293 na rok 2011, který byl schválen usnesením 
ZM č. 60/7-10 Z bod I,2. takto: dotace pro rok 2011 činí : 
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3.400.000,- Kč (ZM č. 
60/7-10 Z bod I,2) 
pol.5336 neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 693.190,- Kč (RO 
č.21/2011) 
 
7.   změnu závazného ukazatele - neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 na rok 2011, který byl schválen 
usnesením ZM č. 60/7-10 Z bod I,2. takto: dotace pro rok 2011 činí :  
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1.436.000,- Kč 
(RO č.24/2011) 
 
8. změna závazného ukazatele – dotace provozovatelce kina v Bechyni paní Haně 
Tomečkové, který byl schválen usnesením ZM č. 60/7-10 Z bod I,3. takto: dotace pro rok 
2011 činí : 75.000,- Kč 
(RO č.24/2011) 
 
III.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděných rozpočtovými 
opatřeními č. 20/2011 –24/2011 do rozpočtu města Bechyně na rok 2011, včetně doplnění 
příslušných účelových znaků. 
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USNESENÍ č. 22/5-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu vedoucího strážníka MP Bechyně o činnosti za 1. pololetí 2011 (viz příloha zápisu). 
 
 
USNESENÍ č. 23/5-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   u k l á d á  
investičnímu odboru předložit v návrhu rozpočtu na rok 2012 finanční prostředky 
na zpracování projektové dokumentace na dokončení kanalizační stoky B1 ve Hvožďanech. 
 
 
USNESENÍ č. 24/5-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o  
zrušit Pravidla pro pronajímání městských bytů od 1. 8. 2011. Zaplacený manipulační 
poplatek se žadatelům nevrací. 
 
 
USNESENÍ č. 25/5-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s o u h l a s í  
s odkoupením pozemků č.par. 1302/1 až 19 v k.ú. Bechyně. 
 
 
USNESENÍ č. 26/5-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 
usnesení ZM Bechyně č. 73/07-06 Z ze dne 20. 12. 2006. 
 
II.   s c h v a l u j e 
prodej pozemků par.č.2475/61 o výměře 34 m2, st.par.č. 59/2 o výměře 20 m2 a st.par.č. 59/3 
o výměře 16 m2, vše v k.ú.Hvožďany u Bechyně panu Pavlu Dlouhému, bytem Jungmannova 
375, 261 01 Příbram III za kupní cenu 15,-Kč/m2. 
 
III.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 27/5-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje části pozemku par.č.276 v k.ú. Bechyně o výměře cca 65 m2. 
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II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje.  
 
 
USNESENÍ č. 28/5-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   u k l á d á 
starostovi zpracovat a odeslat na Ministerstvo obrany žádost o možnosti přemístění hrobů 
sovětských vojáků z náměstí a starého hřbitova.  
 
 
 
V Bechyni dne 22. 6. 2011    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


