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

konaného dne 11. 6. 2008   
 
 
 
USNESENÍ č. 14/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   u k l á d á 
RM projednat žádost FC Bechyně o souhlas s provedením rekonstrukce tréninkového hřiště        
na stadionu Bechyně na příští schůzi RM. 
 
 
USNESENÍ č. 15/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemků  č.par. 1562/1, 1562/3, 1562/4 a 1562/10 v k.ú. Bechyně společnosti 
Aventure s.r.o., IČO 27643492, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, za kupní cenu 
ve výši  2.592.850,- Kč 
 

II.   s o u h l a s í 
s tím, aby společnost BYTENES Bechyně spol. s r.o. směnila se společností Aventure s.r.o., 
IČO 27643492, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 tyto movité a nemovité věci: 

- stavbu haly (garáž, dílna, BH,  kotelna) postavené na stp.č. 1562/2,  
- stavbu haly (sklad) postavené na stp.č. 1563/8,  
- plechový přístřešek a plechový sklad postavené na stp.č. 1563/3,  
- pozemek stp.č. 1563/8 a 
- část pozemku č.par. 1563/3 o vým. cca 400 m2,  

vše v obci a k.ú. Bechyně, za stavbu nové haly, kterou společnost Aventure  s.r.o.  postaví     
na pozemcích č.par. 1563/3 a 1563/9 v k.ú. Bechyně jako náhradu za uvedené stavby a 
plechové přístřešky, a to bez jakéhokoliv finančního vyrovnání. 
 

III.   r u š í 
Zásady pro prodej pozemků pro stavbu supermarketu ze dne 19.4.2006.  
 
 
USNESENÍ č. 16/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s c h v a l u j e 
závěrečný účet města Bechyně a souhlasí s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 
2007, a to bez výhrad. 
  

II.   b e r e   n a   v ě d o m í  
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Bechyně za rok 2007. Přezkoumání 
vykonali kontroloři Krajského úřadu -Jihočeského kraje.  
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USNESENÍ č. 17/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
změny rozpočtu, prováděné rozpočtovými opatřeními č.9/2008-12/2008: 
 
Rozpočtové opatření č.9/2008 – snížení výdajů na par.2143 cestovní ruch, pol. 5138 nákup 
zboží ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 2143 cestovní ruch, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- 
Kč – cykloprůvodce po Jižních Čechách na kole i pěšky 
 
Rozpočtové opatření č.10/2008 – snížení výdajů na par.3313 film. tvorba, distribuce, kina a 
shrom. audiovizuálních archiválií, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 23.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3313 film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií, 
pol. 5139 nákup materiálu ve výši 20.000,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
3.000,- Kč - dodání xenonové výbojky, výměna vadné xen. výbojky 
 
Rozpočtové opatření č.11/2008 – snížení výdajů na par.3421 využití volného času dětí a 
mládeže, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 7.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5171 opravy a 
udržování ve výši 7.000,- Kč oprava plotu na dětském hřišti Na Libuši  
 
Rozpočtové opatření č.12/2008 – snížení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.100,- Kč 
navýšení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
2.100,- Kč opravy závory u skládky Senožaty 
  
II.   s c h v a l u j e  
1. Rozpočtové opatření č.13/2008 – navýšení příjmů na par.3399 ostatní záležitosti kultury, 
církví a sdělovacích prostředků, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary ve výši 17.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol. 
5139 nákup materiálu ve výši 15.000,- Kč materiál na ples města Bechyně, pol. 5192 
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 2.000,- Kč poplatky OSA 
 
2. Rozpočtové opatření č.14/2008 – navýšení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté transfery 
od krajů ve výši 20.000,- Kč neinvestiční příspěvek Jihočeského kraje na projekt Bechyňské 
jaro ve výši 30.000,- Kč grant z Jihočeského kraje na realizaci projektu Buben 08 
navýšení výdajů na par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5331 neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 30.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města 
Bechyně na realizaci projektu Buben 08, na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 20.000,- Kč příspěvek 
Kulturnímu středisku města Bechyně na projekt Bechyňské jaro 
  
3. Rozpočtové opatření č.15/2008 – navýšení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté transfery 
od krajů ve výši 91.460,- Kč příspěvek Jihočeského kraje na činnost dobrovolných hasičských 
sborů obcí Jihočeského kraje  
navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5132 ochranné 
pomůcky, pol. 5139 nákup materiálu j.n., pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek a 
pol. 5171 opravy a udržování ve výši 91.460,- Kč – věcné vybavení (hadice, proudnice, 
rozdělovače, spojové prostředky, věcné prostředky požární ochrany, apod.), opravy požární 
techniky a věcných prostředků požární ochrany, ochranné pomůcky (přilby, boty, ochranné 
obleky) pro JSDH Bechyně  
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snížení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu       
ve     výši 1.300,- Kč 
navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5136 knihy, učební 
pomůcky, tisk ve v výši 1.300,- Kč 
  
4. Rozpočtové opatření č.16/2008 – navýšení příjmů na: 
pol.4132 převody z ostatních vlastních fondů ve výši 7.395,- Kč  
par.2143 cestovní ruch, pol. 2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 1.530,- Kč 
navýšení výdajů na par.2331 úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků, 
pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 8.925,- Kč zaměření levého břehu Lužnice - 
vybudování protipovodňových opatření v KÚ Bechyně – Zářečí 
  
5. Rozpočtové opatření č.17/2008 – zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 485.000,- Kč  
navýšení příjmů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 3111 příjmy z prodeje 
pozemků ve výši 1.661.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6909 ostatní kapitálové 
výdaje ve výši 2.146.000,- Kč - úhrada firmě TAPROS Tábor a.s. za prodané stavební parcely 
  
6. Rozpočtové opatření č.18/2008 – navýšení příjmů na: 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 6.200,- Kč  
par.3639 komunální služby územní rozvoj, pol. 3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného 
dlouhodobého majetku ve výši 33.000,- Kč 
par.3719 ostatní čin. k ochraně ovzduší, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 4.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného 
dlouhodobého majetku ve výši 1.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí         
ve výši 48.000,- Kč 
snížení výdajů na par.3113 zákl. školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 70.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5136 knihy, učební pomůcky, 
tisk ve výši 1.000,- Kč, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 1.000,- Kč, 
pol. 5173 cestovné ve výši 10.000,- Kč, pol. 5362 platby daní a poplatků st. rozpočtu ve výši 
200,- Kč, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 150.000,- Kč výdaje - Městská policie 
Bechyně 
  
7. Rozpočtové opatření č.19/2008 – navýšení příjmů na par.3631 veřejné osvětlení, pol. 3121 
přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 200.000,- Kč dar - příspěvek             
od Nadace ČEZ 
navýšení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
200.000,- Kč na projekt Veřejné osvětlení – lokalita U Studen, Bechyně 
  
8. Rozpočtové opatření č.20/2008 – navýšení příjmů na pol.1351 odvod výtěžku                      
z provozování loterií ve výši 427.600,- Kč 
navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
59.000,- Kč – nákup čistícího stroje do tělocvičny Základní školy Bechyně, Libušina 164, pol. 
6121 budovy, haly a stavby ve výši 101.000,- Kč tělocvična Základní školy Bechyně, 
Libušina 164, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
150.000,- Kč dotace Základní škole Bechyně, Školní 293 na opravu střechy ve školní jídelně, 
par.3111 předškolní zařízení, pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 117.600,- Kč Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859  
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9. Rozpočtové opatření č.21/2008 – snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních 
vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 230.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 5171 opravy a 
udržování ve výši 230.000,- Kč oprava schodů a kanalizace z Křižíkovy do Lázeňské ulice 
  
10. Rozpočtové opatření č.22/2008 – navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 
3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 18.000,- Kč 
snížení výdajů na par.3113 zákl. školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 101.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5169 
nákup ostatních služeb ve výši 119.000,- Kč finanční prostředky za zpracování žádosti o 
podporu z Operačního programu životní prostředí na akci "Bechyně - kanalizace a 
rekonstrukce vodovodu v lokalitě Zářečí" 
  
11. Rozpočtové opatření č.23/2008 – navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 
3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 11.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
6.000,- Kč, pol. 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 5.000,- Kč příspěvky 
městským strážníkům ze sociálního fondu 
(- navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2008 se základním přídělem 2,5% z objemu 
mezd, tvorbou fondu o 11.000,- Kč a čerpáním fondu o 11.000,- Kč) 
 
12. Rozpočtové opatření č.24/2008 – navýšení příjmů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí         
ve výši 82.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 6.900,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3312 hudební činnost, pol. 5492 dary obyvatelstvu ve výši 7.000,- Kč finanční dar 
p.Benedik – dudácká kapela 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 1.000,- Kč 
školení  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5362 platby daní a poplatků ve výši 30.000,- 
Kč daň z převodu nemovitosti 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 44.000,- 
Kč zabezpečovací zařízení v objektu městské policie  
par.5512 požární ochrana- dobrovolná část, pol.5019 ostatní platy ve výši 5.000,- Kč, 
pol.5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1.900,- Kč – refundace 
mezd včetně povinných odvodů dobrovolných hasičů 
 
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. 18/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s o u h l a s í  
s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
v tom smyslu, že jí nebude odečítáno 5 bodů z celkového bodového ohodnocení žádosti o byt 
za neplnění povinností vyplývajících z nájmu bytu v minulosti.   
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II.   u k l á d á  
vedoucí odboru VaSV oznámit žadatelce rozhodnutí zastupitelstva města.  

Termín: ihned  
 
 
USNESENÍ č. 19/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s o u h l a s í  
s tím, aby firma Vialit Soběslav, spol. s r.o., která bude realizovat zakázku "Oprava místní 
komunikace Lišky - I.etapa", realizovala současně i II.etapu s tím, že město zaplatí firmě 
Vialit Soběslav, spol. s r.o. cenu za II.etapu tj. 312 713,- Kč v roce 2009.  
 
II.   u k l á d á  
Radě města Bechyně zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.ev. 97/2008-sml., jehož 
předmětem bude rozšíření zakázky "Oprava místní komunikace Lišky - I.etapa" o II.etapu.  

Termín: 18.6.2008  
 
 
USNESENÍ č. 20/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   r o z h o d l o , 
že členy osadního výboru ve Hvožďanech se určují tito občané:  

- Jan Hruška, Hvožďany čp. 29, 
- Vlastislav Hovorka, Hvožďany čp. 31, 
- Václav Veselý, Hvožďany čp. 24, 
- Ing. František Vaníček, Hvožďany čp. 41, 
- Dita Klasnová, Hvožďany čp. 88. 

 
jejich náhradníky se určují tito občané:  

- Božena Červenková, Hvožďany čp. 70 
- Drahoslava Červenková, Hvožďany čp. 7  

 
II.   v o l í  
předsedou osadního výboru ve Hvožďanech pana Vlastislava Hovorku, Hvožďany čp. 31.  
 
 
USNESENÍ č. 21/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s c h v a l u j e  
prodej částí pozemku č.par. 1480/49 v k.ú. Bechyně, které byly od tohoto pozemku odděleny 
oddělovacím geometrickým plánem č. 1238-319/2008 ze dne 4.4.2008, konkrétně:  

- část o výměře 69 m2 (nové č.par. 1480/288) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každé 
jednu id. polovinu do jejich podílového spoluvlastnictví za kupní cenu 7.590,- Kč,  

- část o výměře 43 m2 (nové č.par. 1480/287) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 4.730,- Kč,  

- část o výměře 74 m2 (nové č.par. 1480/286) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 8.140,- Kč,  

a prodej části pozemku č.par. 1480/49 v k.ú. Bechyně, která byla od tohoto pozemku oddělena 
geometrickým lánem č. 930-385-88 ze dne 8.11.1988 zhotoveného podnikem GEODEZIE 
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n.p. České Budějovice, středisko geodézie Tábor o výměře 118 m2 označené písm. "a" 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 12.980,- Kč.   
 

II.   r o z h o d l o  
o tom, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti uhradí kupující. 
  
III.   u k l á d á  
odboru MaP prodat pozemky v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 22/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s c h v a l u j e  
záměr prodeje částí pozemku č.par. 1480/49 v k.ú. Bechyně podle současného stavu oplocení 
a podle GP č. 930-412-88 ze dne 13.10.1988. 
   
II.   u k l á d á  
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje.   
 
 
USNESENÍ č. 23/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s c h v a l u j e  

1. prodej parcely č.par. 1480/265 o vým. 493 m2 v k.ú. Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 295.800,- Kč.  

2. prodej parcely č.par. 1480/235 o vým. 776 m2 v k.ú. Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 465.600,- Kč.   

3. prodej parcely č.par. 1480/243 o vým. 939 m2 v k.ú. Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 563.400,- Kč.  

 

II.   u k l á d á  
odboru MaP prodat parcely v souladu s usnesením.   
 
 
USNESENÍ č. 23/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s c h v a l u j e  
změnu č. 6 zřizovací listiny Kulturního střediska města Bechyně ze dne 18.4.2001. 
  
II.   v y d á v á  
úplné znění zřizovací listiny Kulturního střediska města Bechyně ze dne 18.4.2001. 
 
 
USNESENÍ č. 24/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   n e s c h v a l u j e  

a) záměr prodeje části lesního pozemku č.par. 2656/7 v K.ú. Hvožďany u Bechyně.  
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b) zatížení pozemků č.par. 2656/7, 2656/2, 2656/13, 2656/6, 2656/12 a 1134/2 v k.ú. 
Hvožďany u Bechyně věcným břemenem.   

 
  
USNESENÍ č. 25/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s c h v a l u j e  

1. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitosti,  

2. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně             
z nemovitosti u staveb,  

3. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o stanovení pravidel pro pohyb psů                     
na veřejných prostranstvích a vymezení prostor pro volné pobíhání psů,  

4. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008 o zrušení obecně závazné vyhlášky Města 
Bechyně č. 15/95 o jednotné evidenci technického vybavení a digitální technické 
mapě města Bechyně  

 

II.   u k l á d á  
odboru MaP zveřejnit vyhlášky na úřední desku.  
  
 
USNESENÍ č. 26/3-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně  
I.   s c h v a l u j e  
ukončení platnosti stávajících  podmínek pro prodej městských bytů k 31.12.2008. 
 
II.   u k l á d á 
RM předložit návrh nových podmínek pro prodej bytů na příští jednání ZM. 
 
 
 
 
V Bechyni dne 11. 6. 2008    
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


