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

konaného dne 12. 8. 2009   
 
 
 
USNESENÍ č. 36/5-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   p o v ě ř u j e 
v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, v platném znění Ing. Jaroslava 
Vozábala  a Mgr. Jiřího Beneše přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství. 

Termín: ihned 
 
 

USNESENÍ č. 37/5-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1.   Rozpočtové opatření č.19/2009 – 
snížení výdajů na: 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5169 nákup ostat. služeb ve výši 3.000,- Kč 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 230.000,- Kč 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 4.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5365 platby daní a poplatků krajům, obcím 
ve výši 3.000,- Kč správní poplatek Městu Tábor za stavební povolení - chodník v Písecké 
ulici 
par. 3612 bytové hospodářství, pol.5361 nákup kolků ve výši 5.000,- Kč, pol. 5909 ostatní 
neinvestiční výdaje ve výši 225.000,- Kč 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady         
ve výši 4.000,- Kč - znalecký posudek ke správnímu řízení 
 
2.   Rozpočtové opatření č.20/2009 – 
snížení výdajů na: 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 400.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 400.000,- Kč 
vyúčtování služeb za rok 2008 
 
3.   Rozpočtové opatření č.21/2009 – 
snížení výdajů na: 
par. 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 450,- Kč 
par. 3631 veř. osvětlení, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 20.000,- Kč, 
pol. 5171 opravy a udržování ve výši 2.500,- Kč 
par. 3341 rozhlas a televize, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- Kč , pol. 6121 
budovy, haly a stavby ve výši 50.000,- Kč 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5157 teplá voda ve výši 81.000,- Kč 
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek, pol. 5492 dary obyvatelstvu ve výši 
93.000,- Kč 
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par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5154 
elektrická energie ve výši 22.411,- Kč 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5151 studená voda ve výši 10.000,- Kč, pol. 5156 
pohonné hmoty a maziva ve výši 11.000,- Kč, pol. 5166 konzultační, poradenské a právní 
služby ve výši 22.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 450,- 
Kč odstranění dopravní značky 
par. 3631 veřejné osvětlení, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 22.500,- Kč - veřejné 
osvětlení Plechamr 
par. 3341 rozhlas a televize, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 50.000,- Kč -
bezdrátový rozhlas, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč demontáž 
reproduktorů 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5154 elektrická energie ve výši 80.000,- Kč, pol. 5153 
plyn ve výši 1.000,- Kč 
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek, pol. 5493 účelové neinvestiční transfery 
nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši 93.000,- Kč finanční příspěvky na opravu 
nemovitých kulturních památek 
par. 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5152 
teplo ve výši 15.411,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 7.000,- Kč – teplo a 
služby v Domě s pečovatelskou službou 
par. 6171 činnost místní správy, pol.5153 plyn ve výši 31.000,- Kč plyn MěÚ, pol. 5192 
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 12.000,- Kč soudní poplatek za odvolání 
 
4.   Rozpočtové opatření č.22/2009 – 
snížení výdajů na: 
par. 5512 požární ochrana – dobrovolná část, 
JSDH Bechyně: pol. 5156 PHM ve výši 16.000,- Kč, pol. 5167 služby školení ve výši 
10.000,- Kč, 
JSDH Senožaty: pol. 5154 elektrická energie ve výši 1.760,- Kč, pol. 5156 pohonné hmoty a 
maziva ve výši 1.000,- Kč, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 2.600,- 
JSDH Hvožďany: pol. 5171 opravy a udržování ve výši 1.320,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, 
JSDH Bechyně: pol. 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1.000,- 
Kč refundace pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazené jiné organizaci, pol. 5131 
potraviny ve výši 1.000,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 5.000,- Kč kontrola a 
výměna hasicích přístrojů, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 19.000,- Kč 
počítač 
JSDH Senožaty: pol. 5137 drobný hmot. dlouhodobý majetek ve výši 5.360,- Kč hasičská káď 
JSDH Hvožďany: pol. 5154 elektrická energie ve výši 820,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních 
služeb ve výši 500,- Kč emise, STK 
 
5.   Rozpočtové opatření č.23/2009 - 
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
370.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 370.000,- Kč 
dokončení izolace základů domu Na Libuši 684 - 686 
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II.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č.24/2009 – 
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 110.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 
bydlení, pol. 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 20.000,- Kč, pol. 5031 
povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st.pol. zaměstnanosti ve výši 70.000,- Kč, 
pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 20.000,- Kč - poskytování 
sociálních služeb 
 
2.   Rozpočtové opatření č.25/2009 – 
navýšení příjmů na pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu ve výši 149.500,- Kč transfer na volby do Evropského parlamentu konaného 
ve dnech 5. a 6. června 2009, 
snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5141 
úroky vlastní ve výši 16.639,- Kč 
navýšení výdajů na par.6117 volby do Evropského parlamentu, pol. 5021 ostatní osobní 
výdaje 99.679,- Kč, pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6.048,- Kč, pol. 
5131 potraviny 416,- Kč, pol. 5139 nákup materiálu 16.912,- Kč, pol. 5161 služby pošt     
688,- Kč, pol. 5164 nájemné 24.000,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb 10.982,- Kč, pol. 
5173 cestovné 1.174,- Kč, pol. 5175 pohoštění 6.240,- Kč 
 
3.   Rozpočtové opatření č.26/2009 – 
navýšení příjmů na pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 100.000,- Kč 
grant z Jihočeského kraje na projekt Hudební léto v Bechyni 2009 pro Kulturní středisko 
města Bechyně 
navýšení výdajů na par. 3319 ostatní záležitosti kultury, pol. 5331 neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 100.000,- Kč příspěvek Kulturnímu středisku 
města Bechyně na Hudební léto v Bechyni 2009 
 
4.   Rozpočtové opatření č.27/2009 – 
snížení výdajů na par. 4172 doplatek na bydlení, pol. 5410 sociální dávky ve výši 400,- Kč 
navýšení výdajů na par. 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky, pol. 5410 sociální dávky           
ve výši 400,- Kč výplaty sociální dávky v pozůstalosti 
 
5.   Rozpočtové opatření č.28/2009 – 
snížení výdajů na: 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat 
zdravotně postižené ve výši 1.730,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.730,- Kč sociální 
fond 
- navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2009 se základním přídělem 2,5% z objemu 
mezd, limit mzdových prostředků – pečovatelská služba (pečovatelky) : 4351 5011: 410.200,- 
Kč, uvolnění členové zastupitelstva 1.077.000,- Kč, tvorbou fondu o 1.730,- Kč a čerpáním 
fondu o 1.730,- Kč 
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6.   Rozpočtové opatření č.29/2009 – 
navýšení příjmů na pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 40.000,- Kč grant 
z  Jihočeského kraje na program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 
2009, obnova bývalého vodojemu v Křižíkově vilové čtvrti 
snížení výdajů na par.2310 pitná voda, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 280.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3326 pořízení zachování a obnova hodnot místního kulturního, 
národního a historického povědomí, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 320.000,- Kč 
obnova bývalého vodojemu v Křižíkově vilové čtvrti v Bechyni 
 
7.   Rozpočtové opatření č.30/2009 – 
snížení příjmů na: 
par. 3727 prevence vzniku odpadů, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
210.000,- Kč 
navýšení příjmů na: 
par. 3727 prevence vzniku odpadů, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
210.000,- Kč platby od EKO-KOMu 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 180.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par. 3771 protiradonová opatření, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 639,- Kč 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5157 teplá voda ve výši 220.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 6409 ostatní činností, pol. 5362 platby daní a poplatků statní rozpočtu ve výši 639,- Kč 
platba DPH za rozmístění, sběr stopových detektorů radonu, vyplnění dotazníků 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5152 teplo ve výši 42.000,- Kč, pol. 5151 studena voda     
ve výši 236.000,- Kč, pol. 5154 elektrická energie ve výši 122.000,- Kč – služby bytové 
hospodářství 
 
8.   Rozpočtové opatření č.31/2009 – 
snížení výdajů na par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol. 5493 účelové 
neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši 65.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol. 5321 neinvestiční 
transfery obcím ve výši 45.000,- Kč finanční příspěvek Obci Malovice, okres Prachatice, IČO 
00250571 na odstranění následků povodní v roce 2009 
par. 3315 činností muzeí a galerií, pol. 6341 investiční transfery obcím ve výši 20.000,- Kč 
finanční příspěvek Městu Plánice na rekonstrukci muzea Františka Křižíka v Plánici 
 
9.  poskytnutí finančního příspěvku Obci Malovice, okres Prachatice, IČO 00250571            
na odstranění následků povodní v roce 2009 ve výši 45.000,- Kč a poskytnutí finančního 
příspěvku Městu Plánice, okres Klatovy, IČO 00255980 na rekonstrukci muzea Františka 
Křižíka v Plánici ve výši 20.000,- Kč 
 
III.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními   
č. 24/2009 - 31/2009 do rozpočtu Města Bechyně na rok 2009 

Termín: ihned 
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IV.   r e v o k u j e 
část usnesení č.62/6-08 Z ze dne 17.12.2008: 
II. bod 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 
 
 
V Bechyni dne 12. 8. 2009    
 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


