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

konaného dne 14. 10. 2009   
 
 
 
USNESENÍ č. 52/7-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Bechyně, Libušina 164 
2. dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní školy Bechyně, Školní 293, 
3. dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859 
4. dodatek č. 7 zřizovací listiny Kulturního střediska města Bechyně, 
5. dodatek č. 2 zřizovací listiny Zdravotního střediska Bechyně 
6. zřizovací listinu Městských lesů Bechyně 

 

II.   p o v ě ř u j e 
radu města k tomu, aby vydala úplná znění zřizovacích listin 

- Základní školy Bechyně, Libušina 164 
- Základní školy Bechyně, Školní 293 
- Mateřské školy Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859 
- Kulturního střediska města Bechyně 
- Zdravotního střediska Bechyně 

 
 
USNESENÍ č. 53/7-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1. Rozpočtové opatření č. 41/2009 – 
snížení výdajů na: 
par.3632 pohřebnictví, pol.5151 studená voda ve výši 2.000,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních 
služeb ve výši 4.000,- Kč 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostat. služeb ve výši 1.077,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši 5.000,- Kč pokuta 
podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o cenách od Finančního ředitelství v Českých 
Budějovicích, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 1.000,- Kč 
náklady řízení 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5164 nájemné ve výši 1.077,- Kč nájemné 
Pozemkovému fondu České republiky 
 
2. Rozpočtové opatření č. 42/2009 – 
snížení výdajů na: 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií, pol. 5139 nákup 
materiálu j.n. ve výši 20.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií, pol.5212 neinv. 
transfery nefinančním podnikatelským subjektům ve výši 20.000,- Kč finanční příspěvek 
Haně Tomečkové, Bechyně na provoz kina 
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3. Rozpočtové opatření č. 43/2009 – 
snížení výdajů na: 
par.2310 pitná voda, pol.5171 opravy a udržování ve výši 40.000,- Kč 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
72.000,- Kč 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat 
zdravotně postižené ve výši 9.520,- Kč, pol. 5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 
40.000,- Kč, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 31.480,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2310 pitná voda, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 40.000,- na výstavbu vodovodu 
ve Hvožďanech 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
72.000,- Kč na odvlhčovací systém do muzea 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 81.000,- Kč okna     
do obřadní síně 
 
4. Rozpočtové opatření č. 44/2009 – 
snížení výdajů na: 
par. 3632 pohřebnictví, pol. 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši 2.500,- Kč, 
pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 500,- Kč 
par.3111 předškolní zařízení, pol. 6121 stroje, přístroje a zařízení ve výši 300.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5152 teplo ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 3.000,- Kč revize kaple a 
hromosvodů 
par.3111 předškolní zařízení, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 300.000,- Kč opravy        
po potopě v Mateřské škole Jahůdka 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5151 studená voda ve výši 10.000,- Kč nebytové 
prostory studená voda 
 
II.   s c h v a l u j e 
1. Rozpočtové opatření č. 45/2009 – 
navýšení příjmů na: 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 
15.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5141 úroky vlastní ve výši 
22.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 6.575,- Kč (s UZ 00706) 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené ve výši 3.338,-, 
pol. 5139 nákup materiálu ve výši 1.523,- Kč výdaje na projekt „Czech POINT – kontaktní 
místa“ 
navýšení výdajů na: 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 8.000,- 
Kč dopravní značení 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5139 nákup materiálu výši 6.575,- Kč (s UZ 
00706) na nákup pneumatik pro JSDH Bechyně, pol.5039 ostatní povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem ve výši 6.000,- Kč, pol.5019 ostatní platy ve výši 8.000,- Kč refundace platů 
a refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) hrazené jiným organizacím za členy 
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JSDH Bechyně, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 15.000,- Kč počítač 
pro JSDH Bechyně 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
4.861,- Kč - výdaje na projekt „Czech POINT – kontaktní místa“ 
 
2. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč Haně Tomečkové, Bechyně na provoz 
kina v Bechyni 
 
III.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením 
č.45/2009 do rozpočtu Města Bechyně na rok 2009. 

Termín: ihned 
 
USNESENÍ č. 54/7-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o 
že neshledalo důvod regulovat obecně závaznou vyhláškou činnost způsobující zvýšený hluk 
ve dnech pracovního klidu a o svátcích. 
 
 
 
V Bechyni dne 14. 10. 2009    
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


