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

konaného dne 23. 9. 2009   
 
 
 
USNESENÍ č. 38/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje části pozemku par.č.425/1 v k.ú. Bechyně tak, jak je vyznačena v příloze č.1 
tohoto usnesení. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje. 
 
 
USNESENÍ č. 39/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
zrušení příspěvkové organizace zřízené Městem Bechyně : Městské lesy Bechyně, IČO 
71233601, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně s účinností k 31.12.2009. 
Veškerý majetek, práva a závazky přecházejí na zřizovatele tj. Město Bechyně k datu 
1.1.2010. 
 
 
USNESENÍ č. 40/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s o u h l a s í 
s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v tom smyslu, aby si mohl podat žádost o přidělení bytu podle 
pořadníku od Města Bechyně. 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí žadateli. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 41/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h od l o 
zachovat Městskou policii Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 
radě města zajistit vypsání výběrového řízení na 1 městského strážníka. 
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USNESENÍ č. 42/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. prodej parcely par.č.1480/216 v k.ú. Bechyně o výměře 987 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 592.200,- 
Kč. 

2. prodej parcely par.č.1480/228 v k.ú. Bechyně o výměře 988 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 592.800,- Kč. 

3. prodej parcely par.č.1480/217 v k.ú. Bechyně o výměře 987 m2 manželům xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 592.200,- Kč. 

 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření smluv v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 43/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č.1480/119 v k.ú. Bechyně o výměře 97 m2, která je v GP č.1298-
605/2009 nově označená par.č.1480/311 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 110,-/m2. 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření smlouvy. 
 
 
USNESENÍ č. 44/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
odkoupení pozemku par.č.789/1 k.ú. Bechyně o výměře 641 m2, jehož majiteli jsou xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši Kč 70.000,-. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření kupní smlouvy. 
 
 
USNESENÍ č. 45/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje části pozemku par.č.st.493 v k.ú. Bechyně o výměře cca 100 m2. Prodaný 
pozemek bude zatížen věcným břemenem.  
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje pozemku. 
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USNESENÍ č. 46/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
Program regenerace městské památkové zóny Bechyně pro roky 2010 - 2014. 
 
 
USNESENÍ č. 47/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s o u h l a s í 

1. s realizací projektu "Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, Bechyně" 
2. s podáním projektové žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 

Jihozápad, oblast podpory 2.2. Rozvojové projekty spádových center 
3. rozdělením projektu na 3 etapy z hlediska financování 

 
II.   s c h v a l u j e 

1. předfinancování a spolufinancování projektu částečně z rozpočtu města a částečně z 
úvěru 

2. celkové výdaje projektu ve výši:  82.320.101,83 Kč 
3. spolufinancování projektu ve výši:  22.320.101,83 Kč (včetně nezpůsobilých výdajů) 
4. prostředky na předfinancování ve výši:  67.821.198,83 Kč 
5. úvěrový příslib ve výši:  58.000.000,- Kč 
6. finanční prostředky na výše uvedený záměr z rozpočtu města Bechyně ve výši: 

9.821.198,83 Kč.  
 
 
USNESENÍ č. 48/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr směny části pozemku par.č.2031/1 o výměře cca 38 m2 za část pozemku par.č.631/1        
o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr směny pozemků. 
 
 
USNESENÍ č. 49/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o 
odložit projednání návrhu novelizace zřizovacích listin příspěvkových organizací                  
na samostatné jednání ZM, které starosta svolá v říjnu tohoto roku.  
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USNESENÍ č. 50/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
Rozpočtové opatření č. 32/2009 – 
snížení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5031 
povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st.pol. zaměstnanosti ve výši 30.000,- 
navýšení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5021 
ostatní osobní výdaje ve výši 30.000,- Kč dohody s pomocnými pečovatelkami 
 
II.   s c h v a l u j e 
1. Rozpočtové opatření č. 33/2009 – 
navýšení příjmů na pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – 
Ministerstvo práce a sociálních věcí – neinvestiční účelová dotace na dávky sociální péče    
pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 700.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4171 příspěvek na živobytí, pol. 5410 sociální dávky ve výši 300.000,- Kč 
par.4172 doplatek na bydlení, pol. 5410 sociální dávky ve výši 40.000,- Kč 
par.4173 mimořádná okamžitá pomoc, pol. 5410 sociální dávky ve výši 360.000,- Kč 
 
2. Rozpočtové opatření č. 34/2009 – 
navýšení příjmů na pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu ve výši 16.638,- Kč transfer – doplatek na volby do Evropského parlamentu 
konané ve dnech 5. a 6. června 2009, 
navýšení výdajů na par.6117 volby do Evropského parlamentu, pol. 5139 nákup materiálu 
16.638,- Kč náklady na volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 
 
3. Rozpočtové opatření č. 35/2009 – 
snížení výdajů na: 
par.6117 volby do Evropského parlamentu, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 16.638,- Kč 
par. 5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 37.428,- 
Kč ( z toho 9.178,- Kč s UZ 00706 dotace pro JSDH Bechyně z Jihočeského kraje) 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5163 služby peněžních ústavů ve výši 
20.000,- Kč pojištění odpovědností členů JSDH Bechyně, 
pol. 5139 nákup materiálu ve výši 34.000,- Kč nákup materiálu a pneumatik pro JSDH 
Bechyně ( z toho 9.178,- Kč s UZ 00706 ) , pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk ve výši 
66,- Kč učební texty pro hasiče 
 
4. Rozpočtové opatření č. 36/2009 – 
navýšení příjmů na pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery  ze státního rozpočtu          
ve výši 50.147,- Kč neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu „Czech POINT – 
kontaktní místa“ navýšení výdajů na par. 6171 činnost místní správy, pol. 5137 drobný 
hmotný dlouhodobý majetek ve výši 44.436,- Kč, pol. 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 
ve výši 3.338,-, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 1.523,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních 
služeb ve výši 850,- Kč - výdaje na projekt „Czech POINT – kontaktní místa“ 
 
 
 
 



 5 

5. Rozpočtové opatření č. 37/2009 – 
navýšení příjmů na: 
pol.1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 90.335,- Kč 
par.3719 ostat. činnost k ochraně ovzduší, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 4.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí     
ve výši 60,- Kč 
snížení příjmů na pol.1112 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činností      
ve výši 1.809.335,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 6121 budovy, haly a 
stavby ve výši 1.714.940,- Kč, pol. 5141 úroky vlastní ve výši 9.150,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat 
zdravotně postižené ve výši 750,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba, pol. 5031 povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na st.pol. zam. ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3632 pohřebnictví, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 9.150,- 
Kč náklady na pohřbení p.Vološínové 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 6909 ostatní kapitálové výdaje ve výši 
557.550,- Kč úhrada firmě Tapros za prodané pozemky 
par.6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 750,- Kč sociální 
fond 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba, pol. 5011 platy zaměstnanců v pracovním 
poměru ve výši 10.000,- Kč 
- navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2009 se základním přídělem 2,5% z objemu 
mezd, limit mzdových prostředků – pečovatelská služba (pečovatelky) : 4351 5011: 440.200,- 
Kč, tvorbou fondu o 750,- Kč a čerpáním fondu o 750,- Kč 
tř. 8 financování: 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 557.550,- Kč 
tř.8 Financování - operace řízení likvidity: 
pol. 8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy ve výši - 676.475,- Kč 
pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje ve výši + 676.475,- Kč 
 
6. Rozpočtové opatření č. 38/2009 – 
snížení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 6121 budovy, haly a 
stavby ve výši 637.000,- Kč 
par. 3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 220.000,- Kč vratka investiční dotace z Kulturního středisko města 
Bechyně na scénické vybavení – látkové vybavení jeviště velkého sálu a světelný a zvukový 
park v Kulturním domě Bechyně 
navýšení výdajů na: 
par. 3392 zájmová činnost v kultuře, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 857.000,- Kč 
obnova scénického vybavení – látkové vybavení jeviště velkého sálu a světelný a zvukový 
park v Kulturním domě Bechyně 
 
7. Rozpočtové opatření č. 39/2009 – 
navýšení příjmů na: 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 
444.150,- Kč 
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par.3341 rozhlas a televize, pol. 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 
340.000,- Kč dar od ČEZ, a.s. na realizaci projektu " Rozšíření bezdrátového rozhlasu             
v Bechyni" 
snížení výdajů na: 
par.3111 předškolní zařízení, pol.6121 stroje, přístroje a zařízení ve výši 40.000,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5139 nákup materiálu ve výši 2.500,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.5031 povinné 
pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st.pol. zaměstnanosti ve výši 310,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
2.650,- Kč navýšení výdajů na: 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6909 ostatní kapitálové výdaje ve výši 
444.150,- Kč úhrada firmě Tapros za prodané pozemky 
par.3341 rozhlas a televize, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 340.000,- Kč  projekt " 
Rozšíření bezdrátového rozhlasu v Bechyni" 
par.3111 předškolní zařízení, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 40.000,- Kč opravy         
po potopě v Mateřské škole Jahůdka 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
2.500,- PHM stadion 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol. 5154 elektrická 
energie ve výši 310,- Kč elektrická energie garáž pro pečovatelskou službu 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.650,- 
Kč JSDH Bechyně – emise, STK 
 
8. Rozpočtové opatření č. 40/2009 – 
navýšení příjmů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
5.000,- Kč, pol. 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich části ve výši 152.270,- Kč 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 330.000,- Kč snížení výdajů na: 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 30.000,- Kč par. 3639 
komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 25.000,- Kč navýšení 
výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5361 nákup kolků ve výši 5.000,- Kč – kolky, pol. 5169 
nákup ostatních služeb ve výši 330.000,- Kč služby bytové hospodářství 
par.6409 ostatní činnosti j.n., pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 30.000,- Kč nákup 
poukázek hmotná nouze 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5154 elektrická energie ve výši 110.270,- Kč- veřejné 
osvětlení elektrická energie 
par.2212 silnice, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 35.000,- Kč pořízení 
radaru pro Senožaty 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- 
Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 11.000,- Kč – Městský zpravodaj 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 20.000,- Kč 
úklid a likvidace černých skládek 
 
III.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními    
č. 33/2009 - 40/2009 do rozpočtu Města Bechyně na rok 2009. 
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USNESENÍ č. 51/6-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o 
řešit bezbariérový přístup v ZŠ výtahem.  
 
 
 
V Bechyni dne 23. 9. 2009    
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


