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

konaného dne 14. 1. 2009   
 
 
 
USNESENÍ č. 1/1-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
Rozpočtové opatření č.65/2008 –  
navýšení příjmů na: 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 7.920,- Kč účelově poskytnuté 
finanční prostředky z Jihočeského kraje na hospodaření v lesích  
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím ve výši 7.920,- Kč účelově poskytnuté finanční prostředky           
na hospodaření v lesích Městské lesy Bechyně  
navýšení příjmů na: 
pol. 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 80.200,- Kč 
pol. 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 13.531,- Kč 
pol. 1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 1.285,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 2.800,- 
Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 2.484,- Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol. 2111 příjmy              
z poskytování služeb a výrobků ve výši 10.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
177.316,- Kč, pol. 3113 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 258.898,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 
18.640,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 
ve výši 35.128,- Kč, pol. 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 65.627,- 
Kč, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 1.974,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků ve výši 
3.604,- Kč, pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 491.803,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 1.700,- Kč 
snížení příjmů na: 
pol. 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 53.250,- Kč  
pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – Ministerstvo práce a 
sociálních věcí – účelová dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 3.000,- Kč  
snížení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním 
poměru ve výši 3.000,- Kč  
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 1.111.740,- Kč  
snížení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5171 opravy a udržování 
ve výši 16.070,- Kč (s UZ 00706 5.000,- Kč), pol. 5139 nákup materiálu ve výši 34.354,- Kč 
(s UZ 00706 20.160,- Kč ), pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 6.107,- Kč (UZ 14004) 



navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky 
ve výši 23.474,- Kč (s UZ 00706 12.175,- Kč), pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 26.950,- Kč ( s UZ 00706 12.985,- Kč), pol. 5139 nákup materiálu ve výši 6.107,- Kč 
(UZ 14004) JSDH Bechyně 
tř. 8 financování: 
pol. 8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy ve výši 11.032.231,- Kč 
pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje ve výši - 11.032.231,- Kč 
- ukončení termínovaného vkladu na vkladovém účtu u Raiffeiseinbank a.s. 
  

II.   u k l á d á  
vedoucí finančního odboru zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením 
č.65/2008 do rozpočtu Města Bechyně na rok 2008.  

Termín: 31.12.2008 
 
 
USNESENÍ č. 2/1-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   u k l á d á 
odboru MaP vypracovat výklad čl. 6, vyhlášky č.6/2008 popř. zpracovat a předložit návrh 
revidované vyhlášky č. 6/2008 zastupitelstvu města Bechyně ke schválení. 

Termín: březen 2009 
 
 
 
 
V Bechyni dne 14. 1. 2009    
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


