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

konaného dne 12. 3. 2008   
 
 
 
USNESENÍ č. 4/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s o u h l a s í  
s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
II.   u k l á d á  
vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí žadatelce.   

Termín: ihned  
 
 
USNESENÍ č. 5/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
finanční příspěvek z fondu regenerace na obnovu nátěru vnějších omítek objektu xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 10.000,- Kč. 
  

II.   u k l á d á  
finančnímu odboru zajistit vyplacení příspěvku v souladu s tímto usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 6/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r u š í 
usnesení č. 62/07-03 Z ze dne 10.9.2003, kterým zastupitelstvo schválilo Zásady                  
pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Bechyně.  
 
II.   r o z h o d l o  
ve smyslu ustanovení § 84 odst.2 písm.t) zákona o obcích, že na poskytování cestovních 
náhrad členům zastupitelstva města se vztahuje Směrnice pro poskytování cestovních náhrad 
pro zaměstnance města Bechyně.  
 
 
USNESENÍ č. 7/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  

1. prodej parcely pro stavbu rodinného domku par.č. 1480/237 o výměře 831 m2 v k.ú. 
Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu Kč 498.600,- Kč. 

  
2. prodej parcely pro stavbu rodinného domku par.č. 1480/220 o výměře 987 m2 v k.ú. 

Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu Kč 592.200,- Kč. 
 

3. prodej parcely pro stavbu rodinného domku par.č. 1480/198 o výměře 900 m2 v k.ú. 
Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu Kč 540.000,- Kč. 
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4. prodej parcely pro stavbu rodinného domku par.č. 1480/238 o výměře 831 m2 v k.ú. 
Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu Kč 498.600,- Kč. 

  

II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit uzavření smluv v souladu s usnesením.  
 
  
USNESENÍ č. 8/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   m ě n í  
účel poskytnutí finanční dotace pro TJ Jiskra Bechyně, schválené zastupitelstvem města dne 
29.11.2006 (us.č. 68/06-06 Z) tak, že dotace je poskytnuta na celkovou nápravu škod 
vzniklých při povodni v roce 2006 v táboře Židova strouha.  
 
II.   u k l á d á  
finančnímu odboru seznámit TJ JISKRA Bechyně s usnesením zastupitelstva města.  

Termín: ihned  
 
 
USNESENÍ č. 9/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
Rozpočtové opatření č.1/2008 – snížení výdajů na par. 3315 činnosti muzeí a galerií, pol. 
5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 15.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3315 činnosti muzeí a galerií, pol. 5492 dary obyvatelstvu ve výši 
15.000,- Kč finanční příspěvek xxxxxxxxxxx na vydání katalogu k výstavě Pravěk Bechyňska 
  

II.   s c h v a l u j e  
1. Rozpočtové opatření č.2/2008 – zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 175.687,- Kč  
navýšení výdajů na par. 6402 finanční vypořádání minulých let, pol. 5366 výdaje z finančního 
vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 175.687,- Kč, jedná se o vratku 
účelových dotačních prostředků , na které byl v roce 2007 poskytnut účelový transfer a tyto 
prostředky nebyly vyčerpány: 

- sociální dávky – účelový znak 13306   146.267,- Kč 
- LSPP – částečná úhrada nákladů UZ 00732     29.420,- Kč 

 
2. Rozpočtové opatření č.3 /2008 – navýšení příjmů na položce 4122 neinvestiční přijaté 
transfery od krajů ve výši 1.000.000,- Kč dle smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem, České 
Budějovice ev.č.32/2008-sml Smlouva o poskytnutí příspěvku 
navýšení výdajů na par. 3511 všeobecná ambulantní péče, pol. 5331 neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím - transfer pro příspěvkovou organizaci Zdravotní 
středisko Bechyně – částečná úhrada nákladů spojených s činností Lékařské služby první 
pomoci v Bechyni, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, mimo 
nákladů na dopravu ve výši 1.000.000,- Kč 
 
3. Rozpočtové opatření č.4/2008 – navýšení příjmů na položce 4111 neinvestiční přijaté 
transfery z všeobecné pokladní správy ve výši 250.040,- Kč dofinancování příspěvku na 
výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem 
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navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 5161 služby pošt ve výši 90.040,- Kč, 
pol. 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 100.000,- Kč, pol. 5031 povinné 
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 26.000,- 
Kč, pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 9.000,- Kč, pol. 5139 
nákup materiálu ve výši 25.000,- Kč – účelové výdaje spojené s výkonem státní správy           
v působnosti obce s pověřeným obecním úřadem 
snížení výdajů na par. 6171 čin. místní správy, pol.5139 nákup materiálu ve výši 7.620,- Kč 
navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 5195 odvody za neplnění povinnosti 
zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 7.620,- Kč  
navýšení příjmů na pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 
13.500,- Kč transfer z Úřadu práce  
navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců v pracovním 
poměru ve výši 13.500,- Kč účelové výdaje  
  
4. Rozpočtové opatření č.5 /2008 – snížení výdajů na: 
par. 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
50.000,- Kč 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
40.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5213 neinvestiční 
transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 90.000,- Kč - 
částečná úhrada ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 2006 
 
5. Rozpočtové opatření č.6 /2008 – navýšení příjmů na par. 3612 bytové hospodářství, pol. 
3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 42.000,- Kč 
snížení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 6121 budovy, haly a stavby         
ve výši 500.000,- Kč, par. 5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný 
dlouhodobý majetek ve výši 15.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5171 opravy a udržování      
ve výši 542.000,- Kč opravy prostor pro městskou policii (v bývalém objektu Domu služeb), 
pol. 5173 cestovné - městská policie ve výši 15.000,- Kč 
 
6. Rozpočtové opatření č.7 /2008 – snížení výdajů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 
6121 budovy, haly a stavby ve výši 250.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.2331 úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků, 
pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 250.000,- Kč na zpracování projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí a zajištění IČ pro územní rozhodnutí Bechyně – Zářečí – 
protipovodňová opatření na řece Lužnici   
 
7. Rozpočtové opatření č.8/2008 – 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 363.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 
bydlení, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru, pol. 5031  povinné pojistné         
na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pol. 5032 povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pol. 5154 elektrická energie a pol.5139 nákup 
materiálu j.n. ve výši  363.000,- Kč 
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III.   u k l á d á  
1. finančnímu odboru vyplatit společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. finanční 

prostředky ve výši 90.000,- Kč - částečná úhrada ztráty za rok 2006   
Termín: 15.3.2008  

2. vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými 
opatřeními do rozpočtu Města Bechyně na rok 2008  

Termín: ihned  
 
 
USNESENÍ č. 10/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
záměr prodeje pozemků č.par. 1562/1, 1562/3, 1562/4 a 1562/10 v k.ú. Bechyně.  
 

II.   u k l á d á  
 odboru MaP zajistit zveřejnění záměru. 
  
III.   r u š í  
usnesení č. 46/04-06 Z ze dne 13. září 2006 ve věci prodeje pozemků na stavbu supermarketu, 
ve věci souhlasu se směnou pozemků spol. Bytenes Bechyně spol. s r.o. a ve věci odkoupení 
nemovitostí od soukromých osob v souvislosti se záměrem vybudování sběrného dvora. 
 
 
USNESENÍ č. 11/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
záměr prodeje částí pozemku par.č.1480/49, zakreslených v situačním plánku, který je 
přílohou zápisu.   
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje částí pozemku.   
 
 
USNESENÍ č. 12/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
úplatný převod části pozemku p.p.k. 21/2 o výměře 168 m2 v katastrálním území Senožaty     
u Bechyně, v GP č. 96-945/2004 označené parc.č. 18/4, z majetku ČR - Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví Města Bechyně.  
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP podat žádost Pozemkovému fondu ČR v souladu s § 5 odst. 1 písm. c) zákona     
č. 95/1999 Sb..   
 
 
USNESENÍ č. 13/2-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s o u h l a s í  
s tím, že po realizaci akce s názvem "Bechyně - Zářečí - protipovodňová opatření města        
na řece Lužnici" bezplatně převezme tato protipovodňová opatření do svého majetku a s péčí 
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řádného hospodáře se o ně bude starat bez dalších nároků na státní rozpočet  
 
 
V Bechyni dne 12. 3. 2008    
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


