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

konaného dne 21. 9. 2011   
 

 
 
USNESENÍ č. 29/6-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
1.   Rozpočtové opatření č. 25/2011  
snížení výdajů na: 
par. 3632 pohřebnictví, pol.5171 opravy a udržování ve výši 8.652,- Kč 
par.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením ve výši 2.000,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3632 pohřebnictví, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 8.652,- 
Kč náklady na pohřeb p.Fílová 
par.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5221 neinvestiční transfery 
obecně prospěšným společnostem ve výši 2.000,- Kč finanční příspěvek Domácí hospic 
Jordán, o.p.s. 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 26/2011  
snížení výdajů na: 
par. 2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 152.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 12.451,- 
Kč, pol.5164 nájemné ve výši 7.000,- Kč  
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 6.600,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací  
ve výši 5.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 152.000,- Kč výměna zábradlí podél 
místní komunikace na pravém břehu řeky Lužnice ulice Pod Schody  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 12.451,- Kč vývěsní skříňka, pol.5154 elektrická energie ve výši 7.000,- Kč elektrická 
energie veřejné záchodky 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5171 opravy a udržování ve výši 6.600,- Kč 
oprava odpadkových košů 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5169 nákup ostatních služeb j.n. ve výši 3.000,- 
Kč městská policie – služby výpočetní technika, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 
3.000,- Kč dohody strážci přechodů  
 
3.   Rozpočtové opatření č. 27/2011  
snížení výdajů na: 
par. 2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 206.000,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 4.600,- Kč 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
10.000,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5154 elektrická energie ve výši 24.500,- Kč 
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par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5154 elektrická energie ve výši 1.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5134 prádlo, oděv, obuv ve výši 1.412,- Kč – 
JSDH Hvožďany, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.991,- Kč – JSDH Bechyně 
par.6171 činnost místní správy, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 
8.945,- Kč, pol.5154 elektrická energie ve výši 38.130,- Kč elek. energie obřadní síň 
par.6409 ostatní činnosti j.n., pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje j. n. ve výši 2.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 206.000,- Kč oprava povrchu 
komunikace v Zářečí  
par.2143 cestovní ruch, pol.5138 nákup zboží ve výši 4.600,- Kč publikace Bechyně 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 10.000,- 
Kč materiál na údržbu dětských hřišť 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 20.000,- 
Kč, pol.5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 
ve výši 3.500,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 1.000,- 
Kč – dohody (včetně odvodů) na minigolf 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč 
revize hydrantů městská policie 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 188,- Kč, 
pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 600,- Kč, pol.5154 elektrická energie ve výši 624,- Kč – 
JSDH Hvožďany,  
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5134 prádlo, oděv, obuv ve výši 443,- Kč 
pol.5154 elektrická energie ve výši 1.548,- Kč  JSDH Bechyně 
par.6171 činnost místní správy, pol.5153 plyn ve výši 8.945,- Kč,  pol.5154 elektrická energie 
ve výši 38.130,- Kč - Městský úřad Bechyně 
par.6409 ostatní činnosti j.n., pol.5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu ve výši 2.000,- 
Kč náhrady z odpovědnosti obce - spoluúčast újmy při úrazu, na majetku 
 
II.  s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 28/2011 
snížení výdajů na: 
par.2141 vnitřní obchod, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 5.000,- Kč, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 63.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2143 cestovní ruch, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 15.000,- Kč propagační 
materiály 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
63.000,- Kč oprava vnitřních omítek a oprava střechy muzea v Bechyni 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 29/2011 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 106.000,- Kč  
navýšení příjmů na: 
par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí, pol.2321 přijaté neinvestiční dary ve výši 20.000,- Kč dar od ČEZ, a.s. na obnovu 
kapličky sv.Vojtěcha v k.ú.Hvožďany 
navýšení výdajů na: 
par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 5.000,- Kč socha sv. 
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Vojtěcha, pol.5171 opravy a udržování ve výši 121.000,- Kč obnova kapličky sv.Vojtěcha 
v k.ú.Hvožďany   
 
3.   Rozpočtové opatření č. 30/2011 
navýšení příjmů na: 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 30.000,- Kč grantový program 
Jihočeského kraje Movité kulturní dědictví – II.etapa obnovy varhanního nástroje ze sbírek 
Městského muzea v Bechyni  
navýšení výdajů na: 
par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí, pol.5171 opravy a udržování ve výši 30.000,- Kč II.etapa obnovy varhanního 
nástroje ze sbírek Městského muzea v Bechyni  
 
4.   Rozpočtové opatření č. 31 /2011  
navýšení příjmů na: 
pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – Ministerstvo práce a 
sociálních věcí – účelová dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na:  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 10.000,- Kč - poskytování sociálních služeb – 
pečovatelská služba 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 32 /2011  
navýšení příjmů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a 
jejich částí ve výši 1.300,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2321 
přijaté neinvestiční dary ve výši 8.000,-Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
14.900,- Kč, pol.2310 příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku ve výši 1.625,- Kč, 
pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 36,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 717,-  
Kč, pol.2133 příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 600,- Kč, pol.2119 ostatní příjmy 
z vlastní činnosti ve výši 13.845,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 10.000,- Kč  
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 2.500.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5154 elektrická energie ve výši 39.929,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5154 elektrická energie ve výši 4.535,- Kč elektrická 
energie nebytové prostory 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5154 elektrická energie ve výši 6.559,- Kč 
elektrická energie veřejné záchodky, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 2.500.000,- Kč  
na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka (archeologický průzkum, stavební práce, autorský 
dozor, koordinátor BOZP, technologie pro horní kašnu, přeložky sítí O2 a E.ON, náhradní 
výsadba, dopravní značení) 
 
 
 



 4 

6.   Rozpočtové opatření č. 33 /2011 
navýšení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 
13.064,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 400.000,- Kč, pol.5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 120.000,- Kč  
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
105.000,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 40.000,- 
Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 50.000,- Kč, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 20.000,- Kč 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 
2.000,- Kč 
par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.800,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 520.000,- Kč opravy 
komínových těles na sídl. Na Libuši a opravy vchodů na sídl. Obránců míru 807 – 809 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
215.000,- Kč údržba veřejné zeleně 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 8.500,- 
Kč vypracování projektové dokumentace včetně geodetického zaměření k územnímu řízení 
na dělení pozemků, pol.5138 nákup zboží ve výši 4.536,- Kč čísla popisná, pol.5151 studená 
voda ve výši 28,- Kč vodné  
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5173 cestovné ve výši 2.000,- Kč cestovní náhrady 
zastupitelé 
par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 1.800,- Kč 
školení vedení obecní kroniky 
 
7.   Rozpočtové opatření č. 34 /2011 
navýšení příjmů na: 
pol.1334 odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu ve výši 554,- Kč 
par.2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2212 sankční 
platby přijaté od jiných subjektů ve výši 2.000,- Kč  
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 31.782,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 5.096,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 
63.677,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2321 
přijaté neinvestiční dary ve výši 12.000,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
2.900,- Kč, pol.2310 příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku ve výši 5.600,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 
36.391,- Kč  
snížení výdajů na: 
par.4173 mimořádná okamžitá pomoc, pol.5410 sociální dávky ve výši 200.000,- Kč 
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navýšení výdajů na: 
par.4172 doplatek na bydlení, pol.5410 soc. dávky ve výši 200.000,- Kč dávky hmotné nouze 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
3.000,- PHM stadion 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 130.000,- 
Kč vánoční osvětlení na náměstí T.G.Masaryka  
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5171 opravy a udržování 13.000,- Kč opravy omítek a malování v kině 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 8.000,- 
Kč dohody na údržbu veřejné zeleně ve Hvožďanech a Senožatech  
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.5163 služby peněžních ústavů 
ve výši 6.000,- Kč bankovní poplatky 
 
8.   změnu závazného ukazatele 
finanční příspěvek FC Bechyně na r. 2011, který byl schválen usnesením ZM č. 19/4-11 Z 
bod II.,5. takto: finanční příspěvek FC Bechyně po navýšení činí  100.000,- 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 činnost mládeže fotbalového klubu FC Bechyně a finanční 
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na nákup cen, úhradu rozhodčích a 
ostatních režijních nákladů spojených s přípravou a organizací turnaje (8. 5. 2011 Český 
pohár žáků Jihočeského kraje, 11. 6. 2011 Lázeňský turnaj). 
 
III.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděných rozpočtovými 
opatřeními č.28/2011 –  č.34/2011 do rozpočtu města Bechyně na rok 2011. 
 
 
USNESENÍ č. 30/6-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  

1. prodej části pozemku par.č. 2017/1 o výměře 25 m2 v k.ú. Bechyně, která je v novém 
GP č. 1358-571/2011 označena par.č. 2017/3, paní Lucii Hrádkové, bytem Otavská 
10, České Budějovice za kupní cenu 2.750,- Kč.  

 
2. prodej části pozemku par.č. 2017/1 o výměře 39 m2 v k.ú. Bechyně, která je v novém 

GP č. 1358-571/2011 označena par.č. 2017/4, paní Vladimíře Baracké, bytem 
Sosnovecká 578, Praha 8 za kupní cenu 4.290,- Kč.  

 

II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit uzavření kupních smluv v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 31/6-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
prodej části pozemku par.č. 276 v k.ú. Bechyně o výměře 50 m2, která je v novém GP č. 
1370-821/2011 označena novým par.č. 276/5 Kateřině Vanišové, nar. 28. 7. 1986, bytem 
Pod Schody 517, Bechyně za kupní cenu 110,- Kč/m2 včetně DPH.  
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II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 32/6-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
zveřejnit záměr prodeje části par.č. 1197 v k.ú. Bechyně o výměře cca 106 m2 dle dodaného 
GP.  
 
II.   u k l á d á  
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje v souladu s usnesením. 
 
  
USNESENÍ č. 33/6-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   o d k l á d á 
rozhodnutí o záměru prodeje části pozemku par.č. 2519/11 o výměře 12 m2.  
 
II.   u k l á d á  
odboru MaP informovat žadatelku a jednat v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 34/6-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   o d k l á d á 
rozhodnutí o směně pozemků navrhované společností Panství Bechyně SE do doby zajištění 
výstavby přítoku do rybníka Trubný a zajištění příslibu dotací na jeho odbahnění.  
 
 
USNESENÍ č. 35/6-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku par.č. 1246/6 v k.ú. Bechyně o výměře cca 1356 m2 dle zákresu 
s věcným břemenem.  
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP jednat v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 36/6-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o 
odložit projednání žádostí o pořízení změny ÚPO Bechyně na příští jednání ZM.   
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USNESENÍ č. 37/6-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
informaci paní Lenky Škarvadové o bytové situaci. 
 
 
 
 
V Bechyni dne 21. 9. 2011    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
  


