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

konaného dne 13. 5. 2015 
 

 
   

USNESENÍ č. 35/03-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2014, a to bez výhrad. 
 

II.   s c h v a l u j e 
1. závěrečný účet města Bechyně včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Bechyně za rok 2014, které vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
2. plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2014 po konsolidaci: 

celkové příjmy:      133.095.385,68 Kč 
celkové výdaje:      125.460.664,48 Kč 
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (přebytek):      7.634.721,20 Kč 
třída 8 financování:        - 7.634.721,20 Kč 

3. účetní závěrku města Bechyně za účetní období 2014 sestaveno ke dni 31. 12. 2014. 
4. výsledek hospodaření města Bechyně k 31. 12. 2014 po zdanění (zisk) ve výši 12.382.522,57 Kč. 
 
 

USNESENÍ č. 36/03-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 18/2015  
navýšení příjmů na: 
par.2349  ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině, pol.3121 přijaté dary na pořízení 
dlouhodobého majetku ve výši 130.000,- Kč 
par.1037 celospolečenské funkce lesů, pol.2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 
14.238,- Kč 
par.2310 pitná voda, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.259,- Kč 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 52.503,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.2349  ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině, pol.6123 dopravní prostředky ve výši 
200.000,- Kč užitkové vozidlo pick-up 4x4 pro Český rybářský svaz, místní organizace Bechyně 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 19/2015  
snížení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
1.260.766,- Kč snížení neinvestičního příspěvku na předfinancování projektu Modernizace vybavení 
Základní školy Františka Křižíka Bechyně (příspěvek převeden na investiční transfer) 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
1.260.766,- Kč investiční transfer na předfinancování projektu Modernizace vybavení Základní školy 
Františka Křižíka Bechyně  
 

3.   změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2015: 
USNESENÍ č. 77/09-14 Z, bod II. ze dne 17. 12. 2014 
takto: transfer pro Základní školu Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766 pro rok 2015 činí: 
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2.739.234,- Kč  
(sníženo RO č.19/2015 o 1.260.766,- Kč) 
pol.6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1.260.766,- Kč 
(navýšeno RO č.19/2015 o 1.260.766,- Kč) 
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4.   Rozpočtové opatření č.  20/2015  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 103.180,- Kč příspěvek 
z Úřadu práce České republiky, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku na jejich vytvoření  
par.6171 činnost místní správy, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 8.707,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 5.833,- Kč sanace 
opěrné zdi v Klášterní ulici  
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 
ve výši 77.000,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 19.250,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
6.930,- Kč, pol.5173 cestovné ve výši 13.000,- Kč a cestovní náhrady a plat dělníka v pěstební 
činnosti včetně povinných odvodů  
par.6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.540,- Kč - sociální fond - 
navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2014 se základním přídělem 2 % z objemu mezd, limit 
mzdových prostředků - městské lesy: 627.000,- Kč, tvorbou fondu (navýšení) o 1.540,- Kč a čerpáním 
fondu (navýšení) o 1.540,- Kč 
(viz příloha č.1) 
 

5.   Rozpočtové opatření č. 21/2015  
snížení příjmů na: 
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 22.076,77 Kč dotace z FS 
na akci „Bechyně - vodovod Hvožďany“ 
navýšení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 3.997,59 Kč dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na akci „Bechyně - vodovod Hvožďany“  
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 45.499,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.2310 pitná voda, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 18.079,18 Kč akce „Bechyně - vodovod 
Hvožďany“ 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 200.000,- Kč 
Klášterní ulice - sanace opěrné zdi 
navýšení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 opravy a udržování ve výši 15.499,- Kč, 
pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 30.000,- Kč opravy stadionu a bazénu a nákup 
domku na minigolf 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 200.000,- Kč 
opravy chodníků v Bechyni 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 18/2015 - č. 21/2015 do rozpočtu města Bechyně na rok 2015. 
 
 

USNESENÍ č. 37/03-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje části pozemku par.č. 2475/ 1 o výměře 70 m

2
, části pozemku par.č. 2519/4 o výměře 

20 m
2
, části pozemku par.č.2519/9 o výměře 31 m

2
  a části pozemku par.č. 1328/10 o výměře 204 m

2
, 

vše v k.ú. Hvožďany u Bechyně dle GP č. 399-1109/2014. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zveřejnit záměr prodeje v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 38/03-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č.1328/10 v k.ú. Hvožďany u Bechyně o výměře 91 m

2
, která je 

voddělovacím GP č. 399-1109/2015 schváleném dne 18. 3. 2015 pod č. 472/2015 nově označena 
par.č.1328/15, panu xxxxxxxxxxxxu xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx za celkovou 
kupní cenu Kč 5.460,-. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 39/03-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku č.par. 1031 a pozemku č.par. 1027/4 v k.ú. Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zveřejnit záměr prodeje pozemků. 
 
 

USNESENÍ č. 40/03-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. poskytnutí dotace ve výši Kč 60.000,- panu xxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 

na pořádání kulturně společenské akce 4. ročník Keramických trhů Bechyně 2015. 
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 111/2015-sml o poskytnutí dotace s xxxxxx xxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši Kč 60.000,- 
na pořádání kulturně společenské akce Keramické trhy Bechyně 2015. 

 
 

USNESENÍ č. 41/03-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   o d k l á d á 
rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace pro Domov pro seniory. 
 
 

USNESENÍ č. 42/03-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. upravené zadání změny č.3 ÚPO Bechyně 

 

2. rozšíření zadání o zpracování variantního řešení cyklostezky (stezky pro smíšený provoz 
chodců a cyklistů) o trasu po levé straně komunikace č. 122 ve směru Bechyně - Senožaty. 
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USNESENÍ č. 43/03-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu č. 2 Seznamu majitelů chat v k.ú. Hvožďany u Bechyně, když v tomto seznamu se mění 
kupující u chat na stp. č.: 

- 166, pan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- 168, paní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
- 170, manželé xxxr xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. 

 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do seznamu. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Ing. Pavel Houdek  
starosta města 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


