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

konaného dne 22. 12. 2010   
 

 
 
 
USNESENÍ č. 60/7-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. rozpočet města Bechyně na rok 2011 s celkovými příjmy 155.808.410,- Kč, celkovými 
výdaji 170.027.810,- Kč a tř. 8 Financování 14.219.400,- Kč, v členění dle přílohy č.1. 

 

2. neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastním příspěvkovým organizacím na rok 
2011: 
- Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši 1.400.000,- Kč 
- Základní škola Bechyně, Libušina 164 ve výši 2.700.000,- Kč 
- Základní škola Bechyně, Školní 293 ve výši 3.400.000,- Kč 
- Zdravotní středisko Bechyně ve výši 643.000,- Kč 
- Kulturní středisko města Bechyně ve výši 3.900.000,- Kč 

 

3. dotaci provozovatelce kina v Bechyni paní Haně Tomečkové ve výši 100.000,-Kč 
k úhradě energií v kině Bechyně (elektrická energie, plyn, voda). Dotace bude 
vyúčtována podle skutečně a účelně vynaložených nákladů, maximálně do schválené 
výše dotace. 

 

4. poskytnutí finančních příspěvků z programu regenerace v roce 2011 takto: 
a) Marie Mrázková, bytem Bohúňova 1345, Praha 4 Chodov ve výši 34.000,- Kč 

na obnovu fasády domu č.p. 11 nám. T.G. Masaryka, Bechyně 
b) Květuše Šůnová, bytem sídl.5. května 800, Bechyně ve výši 37.000,- Kč na obnovu 

hradební zdi na p.č. 2156 v k.ú. Bechyně. 
 

5. finanční příspěvek FC Bechyně ve výši 80.000,- Kč na činnost a údržbu pronajatého 
majetku, včetně údržby pronajatých travnatých ploch, v souladu se smlouvou 
ev.č.162/2010-sml. 

 
II.   z p l n o m o c ň u j e 
Radu města Bechyně prováděním rozpočtových opatření - přesuny mezi jednotlivými 
položkami - do výše 500.000,- Kč v jednotlivých případech. 
 
 
USNESENÍ č. 61/7-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1.   Rozpočtové opatření č. 42/2010  
snížení příjmů na: 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 2.343,- Kč 
navýšení příjmů na: 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
ve výši 2.343,- Kč 
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snížení výdajů na: 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5139 nákup materiálu ve výši 14.000,- Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5139 nákup materiálu 
ve výši 1.000,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5171 opravy a udržování ve výši 35.000,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5161 služby pošt ve výši 25.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.500,- Kč opravy veřejného 
osvětlení, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 12.500,- Kč montáž vánočního osvětlení 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5194 věcné dary 
ve výši 1.000,- Kč květiny, dárky vítání občánků 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- 
Kč příprava bazénu na zimu 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 35.000,- Kč 
příprava plochy pro sběrný dvůr 
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 25.000,- Kč měření 
radonu v budově radnice, údržby programů 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 43/2010  
snížení výdajů na:  
par.3113 základní školy, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 58.000,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
110.400,- Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 40.840,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 12.615,- 
Kč, pol.5166 konzultační poradenské a právní služby ve výši 10.000,- Kč 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5424 náhrady mezd v době nemoci 
ve výši 1.288,- Kč 
par.2212 silnice, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 23.150,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6130 pozemky ve výši 20.000,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení, pol.5424 
náhrady mezd v době nemoci ve výši 3.715,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5179 ostatní nákupy ve výši 10.000,- Kč, pol.5172 
programové vybavení ve výši 24.000,- Kč, pol.5161 služby pošt ve výši 30.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 
8.824,- Kč, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 40.000,- Kč, pol.5152 teplo ve výši 1.500,- 
Kč,  pol.5131 potraviny ve výši 1.886,- Kč, pol.5194 věcné dary ve výši 2.000,- Kč a poháry 
ve výši 1.290,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 58.000,- Kč Základní škola 
Bechyně, Libušina 164 dokumentace k výtahu 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5166 konzultační, poradenské a 
právní služby ve výši 110.400,- Kč měřená studie cyklostezka Bechyně - Senožaty 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5154 elektrická energie ve výši 34.300,- Kč, pol.5171 opravy 
a udržování ve výši 6.540,- Kč opravy veřejného osvětlení 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 7.480,- 
Kč dohody o provedení práce Hvožďany, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 
ve výši 15.135,- Kč daň z převodu nemovitosti za pozemky  
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par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu 
rozpočtu ve výši 188,- Kč silniční daň lesy, pol.5162 služby telekomunikací a 
radiokomunikací ve výši 1.100,- Kč telefonní poplatky lesy 
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 13.150,- Kč projektová dokumentace 
komunikace sídl. 5. května 2. etapa, pol.5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- Kč oprava 
MK Hvožďany 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 20.000,- Kč 
úklid černých skládek 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení, pol.5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 1.515,- Kč sejf pro DPS, pol.5167 služby školení 
a vzdělávání ve výši 200,- Kč školení pečovatelky, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
2.000,- Kč oprava auta pro DPS 
par.6171 činnost místní správy, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 
10.000,- Kč telefonní poplatky, pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 4.000,- Kč 
bankovní poplatky, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 50.000,- Kč prodloužení licence 
AVG, technická podpora 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 1.800,- Kč, 
pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 47.000,- Kč svítilny, nabíječky, 
čerpadla , pol.5171 opravy a udržování ve výši 5.000,- Kč opravy hasičské techniky, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 1.700,- STK - JSDH Bechyně 
 
II.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 44/2010 
navýšení příjmů na: 
pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
20.490,- Kč dotace na úhradu nákladů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2011 
par.3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných 
subjektů ve výši 4.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 
1.342.220,- Kč 
snížení výdajů: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5171 opravy a udržování 61.000,- Kč 
par.3113 základní školy, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 706.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
5.006.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 11.485,- Kč 
s UZ 00706 
par.3632 pohřebnictví, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 920.100,- Kč 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 3.000,- Kč 
par.3741 ochrana druhů a stanovišť, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 2.000,- Kč 
par.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením ve výši 5.000,- Kč, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů: 
par.6149 ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená, pol.5139 nákup materiálu ve výši 
20.490,- Kč sčítání lidu, domů, bytů 
par.2212 silnice, pol.5139 nákup materiálu ve výši 31.000,- Kč posypový materiál 
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par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5139 nákup materiálu ve výši 30.000,- 
Kč posypový materiál 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 11.485,- Kč 
s UZ 00706 pro JSDH Bechyně 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 7.989.320,- Kč 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 45/2010 
snížení výdajů na:  
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby 
ve výši 499.000,- Kč  
par.3341 rozhlas a televize, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 11.000,- Kč 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5173 cestovné ve výši 3.034,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení, pol.5132 
ochranné pomůcky ve výši 6.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 3.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 350,- Kč 
JSDH Senožaty, pol.5152 teplo ve výši 1.051,- Kč JSDH Bechyně 
par.6171 činnost místní správy, pol.5139 nákup materiálu ve výši 7.425,- Kč 
navýšení výdajů na:  
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 opravy a udržování 
ve výši 499.000,- Kč oprava havarijního stavu kanalizace u kotelny sídl.Písecká 
par.3341 rozhlas a televize, pol.5171 opravy a udržování ve výši 11.000,- Kč oprava 
nefunkčních částí bezdrátového rozhlasu 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ve výši 
3.034,- Kč  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení, pol.5031 
povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti ve výši 6.000,- Kč, 
pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2.000,- Kč, pol.5162 služby 
telekomunikací a radiokomunikací ve výši 1.000,- Kč – pečovatelská služba 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 350,- Kč 
materiál pro JSDH Senožaty, pol.5194 věcné dary ve výši 1.051,- Kč dary do soutěže JSDH  
Bechyně 
par.6171 činnost místní správy, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
425,- Kč dálniční známka, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 4.000,- 
Kč, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 3.000,- Kč 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 46/2010 
navýšení příjmů na: 
pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 
336.476,- Kč 
pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 616.086,- Kč 
pol.1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 12.981,- Kč 
pol.1511 daň z nemovitostí ve výši 344.180,- Kč 
snížení příjmů na:  
pol.1121 daň z příjmů právnických osob ve výši 1.498.328,- Kč 
pol.1211 daň z přidané hodnoty ve výši 977.827,- Kč 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 1.166.432,- Kč  
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4.   Rozpočtové opatření č. 47/2010 
navýšení příjmů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 173.000,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 270,- Kč 
par.2310 pitná voda, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 
80.655,- Kč 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.2132 příjmy z pronájmu 
ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 42.000,- Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 27.500,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 20.457,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 24.221,- Kč, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 1.265,- Kč, pol.2119 ostatní 
příjmy z vlastní činnosti ve výši 3.820,- Kč, pol.2131 příjmy z pronájmu pozemků ve výši 
71.937,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 390,- Kč 
par.6310 obecní příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 5.235,- 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 90.750,- Kč - částečná úhrada ztráty 
společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2008  
par.2212 silnice, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 90.000,- Kč zimní údržba 
komunikací 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
180.000,- Kč zimní údržba komunikací 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
90.000,- Kč údržba veřejné zeleně 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 48/2010 
snížení příjmů na: 
pol.1337 poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování kom.odpadů ve výši 65.141,- Kč 
pol.1341 poplatek ze psů ve výši 8.341,- Kč 
pol.1342 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ve výši 179.655,- Kč 
pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 49.253,- Kč 
par.3111 předškolní zařízení, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
15.559,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
441.189,- Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 75.772,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 
ve výši 44.640,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 35.669,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
6.487,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 29.575,- Kč 
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 25.038,- Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 94.995,- Kč  
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par.3612 bytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 
ve výši 830.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
326.123,- Kč  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 
440,- Kč 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
342.026,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení, pol.2111 
příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 12.890,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 2.100,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
2.450,- Kč, pol.2310 příjmy z prodeje ost.krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 
ve výši 2.200,- Kč 
par.6310 obecní příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 
69.000,- Kč  
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 815.131,- Kč  
 
6.   Rozpočtové opatření č.49 /2010 
snížení výdajů na: 
par.3312 hudební činnost, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 3.000,- Kč 
par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5139 nákup materiálu ve výši 9.835,- Kč, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 30.000,- Kč 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5139 nákup materiálu 
ve výši 30.000,- Kč, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 3.000.000,- Kč 
par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického 
povědomí,pol.5139 nákup materiálu ve výši 3.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
34.210,- Kč 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5139 nákup materiálu ve výši 8.000,- Kč, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši  78.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
51.500,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6130 pozemky ve výši 230.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 40.000,- Kč, pol.5171 
opravy a udržování ve výši 100.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 150,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 
2.130,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 140.000,- Kč servisní 
poplatky, revize bytové hospodářství 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 150,- Kč připojení 
sociálního zařízení nebytové prostory bývalá hydroforová stanice 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5139 nákup materiálu ve výši 2.130,- Kč tonery 
pro městskou policii 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 3.477.545,- Kč  
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III.   s c h v a l u j e 
částečnou úhradu ztráty společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2008 ve výši 
90.750,- Kč. 
 
IV.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
do rozpočtu Města Bechyně na rok 2010. 

Termín: ihned 
 
 
 
V Bechyni dne 22. 12. 2010    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 
 
 


