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

konaného dne 17. 12. 2008   
 
 
 
USNESENÍ č. 48/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
úplatný převod částí pozemků par.č.1558 a par.č.2072 v k.ú. Bechyně za cenu úředního 
odhadu tak, jak jsou tyto části zakresleny v příloze tohoto usnesení.  
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP požádat PF ČR o úplatný převod v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 49/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   o d k l á d á  
rozhodnutí o záměru prodeje části pozemku č.par. 425/1 v k.ú. Bechyně až do doby vyřešení 
trasy kanalizační přípojky pro napojení domu čp. 543. 
 
 
USNESENÍ č. 50/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e  
záměr prodeje části pozemku č.par. 1994/1 v k.ú. Bechyně, neboť řešení užívání předmětné 
části pozemku právem nájmu považuje za dostačující. 
 
 
USNESENÍ č. 51/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
záměr prodeje části pozemku č.par. 2010 v k.ú. Bechyně tak, jak je tato část zakreslena          
v příloze tohoto usnesení s tím, že pozemek musí být zatížen věcným břemenem (právem 
chůze,  jízdy a vodění dobytka) ve prospěch nemovitostí, které jsou ve vlastnictví vlastníků 
čp. 470 tj. Ladislava Kümmela a Heleny Podhorské  
 
 
USNESENÍ č. 52/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
přímý prodej nebytové jednotky Písecká 919/18 v 1. nadzemním podlaží o velikosti 16,04 m2 
manželům Mgr.Václavu Porodovi r.č.7905071251 a Ing.Veronice Porodové r.č.7951291744, 
bytem Bechyně, Písecká 919 za odhadní cenu 65.672,-Kč. Veškeré náklady na převod 
jednotky hradí kupující.  
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II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit prodej v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 53/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
prodej části pozemku par.č.1480/49 v k.ú. Bechyně, která je nově označena v GP č.1265-
790/2008 par.č.1480/305 o výměře 87 m2 do podílového spoluvlastnictví panu Václavu 
Bílkovi, nar.1.12.1938, bytem Bechyně, sídl. 5.května 794 a paní Martině Háziové, 
nar.31.3.1968, bytem Bechyně, Na Libuši 625, za kupní cenu 110,-Kč za m2.   
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 54/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
odkoupení části pozemku č.par. 1660, od kterého byla geometrickým plánem č. 1271-
1180/2008 ze dne 6.11.2008 oddělena část o výměře 78 m2 a označena v tomto GP novým 
číslem č.par. 1661/7 v k.ú. Bechyně od ing. Jiřího Klána, Václava Klána a Jaroslavy Foglové 
za kupní cenu ve výši Kč 50,- za m2.   
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit převod pozemku. 
  
 
USNESENÍ č. 55/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
bezúplatný převod pozemků - částí parcel PK par.č.1664 a par.č.1665 v GP č.1271-1180/2008 
nově označených par.č.1661/9 o výměře 1067 m2 a par.č.1666/3 o výměře 1230 m2                
v k.ú. Bechyně.   
 
II.   u k l á d á  
odboru MaP podat na Pozemkový fond ČR žádost o bezúplatný převod v souladu 
s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 56/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e  
záměr prodeje části pozemku par.č.990/2 v k.ú. Bechyně.   
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II.   u k l á d á  
1. odboru MaP informovat žadatele o usnesení ZM.  

Termín: ihned  
 

2. společnosti Bytenes spol. s r.o.l zajistit pravidelný úklid výše uvedeného pozemku.  
 
 
USNESENÍ č. 57/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
prodej parcely pro stavbu rodinného domku par.č.1480/214 o výměře 987 m2 v k.ú. Bechyně 
manželům Kamilu Holeňovi, r.č.380924/411 a Jarmile Holeňové, r.č.456015/127, oba bytem 
143 00 Praha 4, Hájenská 1868/6 za kupní cenu 592.200,- Kč.   
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 58/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s o u h l a s í  
se snížením kupní ceny pozemku par.č.1480/245 v k.ú. Bechyně.  
 
II.   u k l á d á  
odboru MaP informovat žadatele o usnesení..  
 
 
USNESENÍ č. 59/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
zprávu o činnosti finančního výboru a zprávu o činnosti kontrolního výboru.  
 
 
USNESENÍ č. 60/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
obecně závaznou vyhlášku č. 15/2008 o stanovení úhrady vodného a stočného                         
ve dvousložkové formě.  
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit zveřejnění vyhlášky.  
 
 
USNESENÍ č. 61/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
Rozpočtové opatření č.51/2008 –  
snížení výdajů na: 
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par.6171 činnost místní správy, pol.5172 programové vybavení ve výši 80.000,- Kč, pol. 5161 
služby pošt ve výši 30.000,- Kč, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 12.000,- Kč 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 23.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5021 ost. osobní výdaje ve výši 30.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 30.000,- Kč              
na prodloužení licence antivirových programů, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 80.000,- 
Kč malování úřadu, opravu světel v archivu, garáži a stodole, pol. 5492 dary obyvatelstvu       
ve výši 12.000,- Kč finanční dary pro redakční radu 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu ve výši 23.000,- Kč finanční dary 
pro členy komisí a výborů 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5492 dary obyvatelstvu ve výši 30.000,- Kč 
finanční dary členy JSDH Bechyně 
 
Rozpočtové opatření č.58/2008 –  
snížení výdajů na: 
par. 3341 rozhlas a televize, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 20.000,- Kč 
par.3727 prevence vzniku odpadu, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
40.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5131 potraviny ve výši 1.000,- Kč 
par.6171činnost místní správy, pol.5139 nákup materiálu ve výši 120.000,- Kč, pol. 5166 
konzultační, poradenské a právní služby ve výši 5.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3341 rozhlas a televize, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 20.000,- Kč  snáška 
reproduktorů a starého vedení městského rozhlasu na části sídliště Na Libuši a celková údržba 
městského rozhlasu  
par.3727 prevence vzniku odpadu, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 40.000,- Kč svoz 
separovaného odpadu 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5139 nákup materiálu ve výši 10.000,- Kč 
materiál, tonery pro městskou policii 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5175 pohoštění ve výši 1.000,- Kč pohoštění 
JSDH Bechyně 
par.6171činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 100.000,- Kč služby 
technika na výpočetní technice úřadu, 5171  opravy a udržování ve výši 20.000,- Kč na 
opravy omítek úřadu, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 5.000,- 
Kč náhrady nákladů, svědečné 
 
II.   s c h v a l u j e  
1. Rozpočtové opatření č.52/2008 –  
navýšení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 24.000,- Kč 
účelově poskytnuté finanční prostředky z Jihočeského kraje na projekt Prezentace výstavy 
„Bechyňská výročí (80 let železobetonového mostu, 80 let budovy ZŠ Libušina, 105 let 
elektrifikované dráhy Tábor – Bechyně) v Městském muzeu Bechyně 28.10. - 31.12.2008)      
ve výši 24.000,- Kč  
snížení výdajů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 
150.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 24.000,- Kč účelově poskytnuté finanční 
prostředky z Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Prezentace 
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výstavy „Bechyňská výročí (80 let železobetonového mostu, 80 let budovy ZŠ Libušina, 105 
let elektrifikované dráhy Tábor – Bechyně) v Městském muzeu Bechyně 28.10. - 31.12.2008), 
pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 150.000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení       
v Kulturním domě 
 
2. Rozpočtové opatření č.53/2008 –   
snížení výdajů na par.6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstva obcí   
ve výši 52.172,- Kč 
zvýšení výdajů na par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5032 povinné pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění ve výši 13.301,- Kč, pol. 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 6.405,- 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 32.466,- Kč  
 
3. Rozpočtové opatření č.54/2008 –  
navýšení příjmů na pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu ve výši 2.933.000,- Kč účelová dotace z Ministerstva financí na výměnu 
oken a opravu sociálního zařízení v MŠ Jahůdka 
navýšení výdajů na par.3111 předškolní zařízení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
2.933.000,- Kč výměna oken a oprava sociálního zařízení v MŠ Jahůdka  
  
4. Rozpočtové opatření č.55/2008 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4211 investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
5.579.000,- Kč účelová dotace z Ministerstva financí na Revitalizaci městského sportovního 
areálu, Bechyně 
snížení výdajů na par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5137 drobný hmotný 
dlouhodobý majetek ve výši 11.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.6121 budovy, haly a 
stavby ve výši 5.590.000,- Kč na Revitalizaci městského sportovního areálu, Bechyně 
 
5. Rozpočtové opatření č.56/2008 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4211 investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
6.164.000,- Kč účelová dotace z Ministerstva financí na Rekonstrukci chodníků sídl.            
Na Libuši, Bechyně 
navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, 
haly a stavby ve výši 6.164.000,- Kč na rekonstrukci chodníků sídl. Na Libuši, Bechyně 
  
6. Rozpočtové opatření č.57/2008 –  
navýšení příjmů na: 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol. 
2321 přijaté neinvestiční dary ve výši 21.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek   
ve výši 9.000,- Kč 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5152 teplo ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol. 5139 nákup 
materiálu ve výši 21.000,- Kč materiál na ples města 
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par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 9.000,- Kč 
materiál na stadion 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
1.000,- Kč výroba a montáž sedáků na dětské hřiště 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- Kč materiál -
Hvožďany 
 
7. Rozpočtové opatření č.59/2008 –  
navýšení příjmů na: 
pol.1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 1.034,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol. 2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 3.186,- Kč 
par.3111 předškolní zařízení, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
11.130,- Kč 
snížení výdajů na: 
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5139 nákup materiálu     
ve výši 30.000,- Kč   
par.3111 předškolní zařízení, pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 26.232,- Kč snížení dotace MŠ Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859            
na nákup sporáku, dotace zaslána ve výši 117.600,- Kč skutečná cena sporáku 91.368,- Kč 
par.3421 využití volného času, dětí a mládeže, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 3.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na :  
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5141 úroky ve výši 
30.000,- Kč úroky Komerční bance, a.s. k úvěru na kanalizaci a ČOV Bechyně 
par.3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 26.232,- Kč dotace Mateřské škole Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859      
na kryty na radiátory, háčky na ručníky a další dovybavení sociálních zařízení 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
2.000,-Kč Městský zpravodaj 
par.3421 využití volného času, dětí a mládeže, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 14.000,- Kč domeček pro dětské hřiště ve Hvožďanech 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5173 cestovné ve výši 1.000,- Kč 
par.6399 ostatní finanční operace, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 10.000,- Kč 
nevyčerpané finanční prostředky na platy za prosinec 2008 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 1.350,- Kč  
 
8. Rozpočtové opatření č.60/2008 –  
pol. 8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy ve výši   11.032.232,- Kč 
pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje ve výši - 11.032.232,- Kč 
- uložení finančních prostředků na termínovaném vkladu na vkladovém účtu                            
u Raiffeiseinbank a.s. 
 
9. Rozpočtové opatření č.61/2008 –  
snížení příjmů na par. 3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 2.532.500,- Kč 
navýšení příjmů na par. 3612 bytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. 
nemovitostí a jejich částí ve výši 560.000,- Kč, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 532.000,- Kč, pol. 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 
ve výši 2.924.000,- Kč 
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snížení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 110.000,- 
Kč, pol. 5151 studená voda ve výši 1.033.000,- Kč, pol. 5152 teplo ve výši 760.000,- Kč, pol. 
5157 teplá voda ve výši 850.000,- Kč, pol. 5225 neinvestiční transfery společenstvím 
vlastníků jednotek ve výši 270.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství, pol.5167 služby školení a vzdělávání       
ve výši 700,- Kč, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 480.000,- Kč, pol. 5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 390.000,- Kč, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 
ve výši 3.000,- Kč, pol. 5361 nákup kolků ve výši 10.000,- Kč, pol. 5362 platby daní a 
poplatků státnímu rozpočtu ve výši 40.000,- Kč, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 
12.000,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši  3.570.800,- Kč  
 
10. Rozpočtové opatření č.62/2008 –  
snížení příjmů na: 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 13.000,- Kč 
par.3632 pohřebnictví,  pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 7.220,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 1.300,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol. 2310 příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého 
majetku  ve výši 1.860,- Kč 
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 40.000,- Kč 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 2132 příjmy z pronájmu 
ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 1.760,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 6.000,- 
Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol. 2111 příjmy 
z poskytování služeb a výrobků ve výši 29.150,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 11.490,- Kč, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 
9.800,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
104.000,- Kč, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 208.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 3.280,- 
Kč, pol. 2119 ostatní příjmy z vlastní činností ve výši 460,- Kč, pol. 2131 příjmy z pronájmu 
pozemků ve výši 4.170,- Kč, pol.2133 příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 14.000,- Kč, 
pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 977.690,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 33.100,- Kč 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
84.040,- Kč, pol. 2310 příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku  ve výši 
46.700,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.bydlení, pol. 2111 příjmy 
z poskytování služeb a výrobků ve výši 4.350,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 6.000,- Kč 
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par.6171 činnost místní správy, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
35.330,- Kč, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 36.400,- Kč, pol. 2324 přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.830,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 
150.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol. 5223 neinvestiční 
transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 3.000,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních 
služeb ve výši 1.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5152 teplo ve výši 3.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5139 nákup materiálu 
ve výši 4.000,- Kč  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním 
poměru ve výši 40.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5151 studená voda ve výši 3.000,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši  1.746.170,- Kč  
 
11. Rozpočtové opatření č.63/2008 –  
navýšení příjmů na pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 97.531,- Kč 
účelová neinvestiční dotace na činnost jednotek dobrovolných hasičských sborů 
snížení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5136 knihy, učební 
pomůcky, tisk ve výši 10,- Kč 
navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5132 ochranné 
pomůcky, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek, pol. 5161 služby pošt, pol. 5171 
opravy a udržování, pol.5156 pohonné hmoty a maziva, pol. 5019 ostatní platy ve výši 
97.541,- Kč 
 
12. Rozpočtové opatření č.64/2008 –  
snížení příjmů na: 
pol.1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 1.560,- Kč 
pol. 1341 poplatek ze psů ve výši 2.030,- Kč 
pol. 1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 3.510,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol. 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 86.700,- Kč 
pol. 1112 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 196.300,- Kč 
pol. 1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 237.700,- Kč 
pol. 1121 daň z příjmu právnických osob ve výši 721.000,- Kč 
pol. 1211 daň z přidané hodnoty ve výši 403.000,- Kč 
pol. 1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 11,- Kč 
pol. 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 127.900,- Kč  
pol. 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 18.000,- Kč 
pol. 1511 daň z nemovitostí ve výši 227.000,- Kč 
pol. 1361 správní poplatky ve výši 123.000,- Kč 
pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 51.317,-  
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši  2.184.828,- Kč  
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III.   u k l á d á  
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
do rozpočtu Města Bechyně na rok 2008.  
 
 
USNESENÍ č. 62/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. rozpočet Města Bechyně na rok 2009 s celkovými příjmy 98.822.000,- Kč, celkovými 
výdaji 97.876.000,- Kč a tř. 8 Financování - 946.000,- Kč, v členění dle přílohy č.1   

2. rozpočet sociálního fondu na rok 2009 se základním přídělem 2,5% z objemu mezd, 
tvorbou fondu ve výši 227.000,- Kč a čerpáním fondu ve výši 265.000,- Kč, dle 
přílohy č.2   

 

II.   s c h v a l u j e  
1. dotaci provozovatelce kina paní Haně Tomečkové ve výši 100.000,-Kč k úhradě 

energií v kině Bechyně (elektrická energie, plyn, voda). Dotace bude vyúčtována 
podle skutečně a účelně vynaložených nákladů, maximálně do schválené výše dotace.   

 
2. poskytnutí finančního příspěvku v roce 2009 Nadačnímu fondu Konvent Pax se 

sídlem Jungmannovo nám.735/18, Praha 1 ve výši 95.000,- Kč na opravu hradební zdi 
klášterní zahrady u čp.39.  

 
3. poskytnutí finančního příspěvku v roce 2009 Milanu Wolfovi, nám. T. G. Masaryka 

137, Bechyně ve výši 28.000,- Kč na opravu průčelí - fasáda, oplechování říms, 
výměna vjezdových vrat čp.137 Bechyně.  

 
4. poskytnutí finančního příspěvku v roce 2009 Vlastě Machové, Široká 25, Bechyně    

ve výši 65.000,- Kč na výměnu střešní krytiny - I.etapa- čp.25 Bechyně. 
 

5. neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastním příspěvkovým organizacím na rok 
2009: 
-   Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859 1.500.000,- Kč 
-   Základní škola Bechyně, Libušina 164 2.400.000,- Kč 
-   Základní škola Bechyně, Školní 293 3.160.000,- Kč 
-   Zdravotní středisko Bechyně 305.000,- Kč 
-   Kulturní středisko města Bechyně 3.600.000,- Kč  

  
6. investiční transfer (dotaci) Základní škole Bechyně, Školní 293 ve výši 200.000,- Kč 

na nákup elektrické pánve  
 

7. Radu města Bechyně prováděním rozpočtových opatření - přesuny mezi jednotlivými 
položkami - do výše 400.000,- Kč v jednotlivých případech.   

 
 
USNESENÍ č. 63/6-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s o u h l a s í 
s jednoduchou pozemkovou úpravou navrženou Pozemkovým úřadem Tábor dopisem ze dne 
10.12.2008, a to ani ve variantě č. 1 ani ve variantě č. 2 
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(1. varianta: směna pozemků č.par. 1984/27 až 33 za pozemky města č.par. 1984/22 a 
1984/24, rozdíl 13 m2 ve prospěch města,  
2. varianta: směna pozemků č.par. 1984/27 až 30 a 1984/33 za pozemky města č.par. 1984/23 
a 1984/25, rozdíl 16 m2 ve prospěch města). 
  

II.   u k l á d á  
odboru MaP vyrozumět Pozemkový úřad Tábor a žadatelky. 
 
 
 
V Bechyni dne 17. 12. 2008    
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 
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Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu Města Bechyně na rok 2009            

      (údaje v tis. Kč) 
 
 
                                                                           SCHVÁLENÝ ROZPOČET    
PŘÍJMY 
 
Daňové příjmy                                                                      57.305,00 
 
Přijaté transfery                                                                   5.173,40 
 
PARAGRAF   
 
2143   Cestovní ruch               12,00 
 
2321   Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly                                     1 225,00         
 
3111   Předškolní zařízení                                                            145,00           
 
3341   Rozhlas a televize                                                              23,00             
 
3349   Ost.zálež.sdělovacích prostředků                                                76,00   
 
3399   Ost. zál. Kultry, církví a sdělovacích prostředků                               40,00 
 
3412   Sportovní zařízení v majetku obce                                               67,00            
 
3612   Bytové hospodářství                                                         28 448,00        
 
3613   Nebytové hospodářství                                                        1 780,00          
 
3632   Pohřebnictví                                                                    20,00             
 
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.                                        3 099,00          
 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů                                                 640,00          
 
3727   Prevence vzniku odpadů                                                         289,60            
 
4351   Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení                                     52,00     
 
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek                                                    31,00         
 
6171   Činnost místní správy                                                          206,00            
 
6310   Obecné příjmy a výdaje z fin.operací                                           190,00            
 
Příjmy celkem                                                                       98 822,00        
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Výdaje 
 
PARAGRAF                                                                   SCHVÁLENÝ ROZPOČET   
    
 
2141   Vnitřní obchod                                                                  15,00   
 
2143   Cestovní ruch                       85,00 
 
2212   Silnice                                                                      3 713,00          
 
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                     5 296,90      
 
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě                    120,00 
 
2310   Pitná voda                                                                     550,00              
 
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly                          4 777,00         
 
3111   Předškolní zařízení                                                          2 320,00          
 
3113   Základní školy                                                               5 760,00          
 
3122   Střední odborné školy                                                           10,00 
 
3312   Hudební činnost               17,00              
 
3313   Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuálních archiválií      144,00    
 
3319   Ostatní záležitosti kultury                                                     50,00             
 
3322   Zachování a obnova kultur. památek                                             260,00             
 
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,nár.a hist.povědomí     54,00             
 
3341   Rozhlas a televize                                                             120,00  
 
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                                     151,00           
 
3392   Zájmová činnost v kultuře                                                    3 600,00          
 
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků                    238,00            
 
3412   Sportovní zařízení v majetku obce                                            1 372,00          
 
3419   Ostatní tělovýchovná činnost                                                   136,40             
 
3421   Využití volného času dětí a mládeže                                            158,00            
 
3511   Všeobecná ambulantní péče                                                      330,00            
 
3612   Bytové hospodářství                                                         27 945,00         
 
3613   Nebytové hospodářství                                                          825,00            
 
3631   Veřejné osvětlení                                                            1 948,00          
 
3632   Pohřebnictví                                                                   294,00          
 
3635   Územní plánování                                                               200,00      
 
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.                                        3 831,00          
 
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                 97,00             
 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů                                               3 927,00          
 
3727   Prevence vzniku odpadů                                                         640,00            
 
3729   Ostatní nakládání  s odpady j.n.                                             2 285,30            
 
3741   Ochrana druhů a stanovišť                                                        2,00             
 
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                          2 189,00          
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4171   Příspěvek na živobytí                                                          720,00          
 
4172   Doplatek na bydlení                                                            180,00            
 
4173   Mimořádná okamžitá pomoc                                                       600,00            
 
4341   Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsobivým                       5,00              
 
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení           837,40            
 
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál.prevence                             20,00   
 
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek                                                   898,70          
 
5512   PO - dobrovolná část                                                           614,00            
 
6112   Zastupitelstva obcí                                                          1 689,30          
 
6171   Činnost místní správy                                                       14 178,00         
 
6320   Pojištění funkčně nespecifikované                                              165,00            
 
6409   Ostatní činnosti j.n.                                                        4 508,00          
 
Výdaje celkem                                                                      97 876,00        
 
 
Třída 8 Financování  
 
POLOŽKA 
 
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních  účtech                       9 000,00 
 
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků                  - 9 946,00 
 
Finance celkem                                                                       - 946,00         
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Příloha č.2 ke Schválenému rozpočtu Města Bechyně na rok 2009            
      (údaje v tis. Kč) 
 
 
 

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2009 
 Rozpočtová skladba rozpočet 2009 

údaje v tis. Kč 

1. Tvorba fondu 

1.1. Limity mzdových prostředků 

       Uvolnění členové zastupitelstva 

        Zaměstnanci místní správy  

        Pečovatelky  

        Městská policie 

 

Limity mzdových prostředků celkem 

 

1.2. Základní příděl ze mzdového fondu 
(%) 

 

1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 

 

2. převod fin. prostř. z r.2008 na r.2009 

 

3. čerpání fondu 

 

3.1. stravování, vstupenky – kultura, sport 

 

3.2. peněžní dary a odměny (50 let,odchod do 
důchodu) 

 

3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy,tábory 
atp 

 

Čerpání fondu celkem  

 

 

 

  6112 5023 

  6171 5011 

  4351 5011 

  5311 5011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

     6171 5169 

       

     6171 5499 

 

 

     6171 5499 

 

 

          1.039 

          7.230 

             379 

             450 

        

          9.098 

              

           2,5% 

          

          

            227 

 

              38  

                

          

           

               95         

                  

               10 

 

         

             160 

 

              265 



 15 

 



 16 

 


