Usnesení z 23. schůze Rady města Bechyně konané dne 07.09.2021
(usnesení č. 201 – 210)

USNESENÍ č. 201/23-21 R
Rada města Bechyně
I. u k l á d á
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí hlasovat na shromáždění Společenství vlastníků jednotek
Bechyně 672-674 takto:
1. odsouhlasit členem výboru společenství kteréhokoliv vlastníka jednotky v tomto SVJ
s výjimkou města Bechyně,
2. v případě, že nebude zvolen výbor SVJ, odsouhlasit statutárním orgánem předsedu SVJ s tím,
že předsedou společenství může být i ten, kdo není členem společenství,
3. odsouhlasit předsedou SVJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a nebude-li zvolen, v další volbě
odsouhlasit předsedou SVJ pana xxxxxxxxxxxxxxx,
4. nebude-li zvolen tříčlenný výbor, schválit změnu stanov tak, že statutárním orgánem
společenství je předseda,
5. schválit odměnu statutárnímu orgánu do maximální výše 2.000 Kč za měsíc.
Termín: 23.09.2021

USNESENÍ č. 202/23-21 R
Rada města Bechyně
I. u k l á d á
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bechyně
667-669 odsouhlasit odměnu členům výboru společenství do max. výše 2.000 Kč měsíčně celkem
počínaje měsícem říjen 2021.
Termín: 13.09.2021

USNESENÍ č. 203/23-21 R
Rada města Bechyně
I. r o z h o d l a
přidělit byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v druhém podlaží domu čp. 803 v Bechyni na sídl. Obránců míru,
xxxxx xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu
2
bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši xx Kč/m a bude se
zvyšovat podle usnesení rady města č. 262/22-17 R ze dne 13.11.2017.
II. u r č u j e
náhradníka xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva
2
o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši xx Kč/m
a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 262/22-17 R ze dne 13.11.2017.
V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení
rady města č. 262/22-17 R ze dne 13.11.2017, nabídne se byt náhradníkovi.
III. u k l á d á
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům.
Termín: 20.09.2021

USNESENÍ č. 204/23-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. ev. 513/2021-sml mezi Jihočeským
vodárenským svazem a obcemi – členy VSB.
II. u k l á d á
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření dohody.

USNESENÍ č. 205/23-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 13 č. ev. 514/2021-sml ke smlouvě č. ev. 255/2008-sml s Vodárenským
sdružením Bechyňsko, jehož předmětem je upřesnění pronajatého majetku.
II. u k l á d á
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření dodatku.
Termín: 30.09.2021

USNESENÍ č. 206/23-21 R
Rada města Bechyně
I. r u š í
usnesení č. 188/21-21 R, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 5, č. ev. 469/2021-sml
ke smlouvě o dílo č. ev. 072/2020-sml s firmou DAICH s. r. o. se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor,
IČ 42407559, jehož předmětem jsou více a méněpráce v celkové výši 573.806,57 Kč bez DPH v rámci
stavby "Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni".
II. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 5, č. ev. 517/2021-sml ke smlouvě o dílo č. ev. 072/2020-sml s firmou DAICH
s. r. o. se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor, IČ 42407559, jehož předmětem jsou více a méněpráce v
celkové výši 573.806,57 Kč bez DPH v rámci stavby "Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni".
II. u k l á d á
vedoucí odboru investičního zajistit uzavření dodatku č. 5, č. ev 517/2021 ke smlouvě o dílo č. ev.
072/2020-sml.
Termín: 07.09.2021

USNESENÍ č. 207/23-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
1. uzavření darovací smlouvy č. ev. 523/2021-sml s xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč.
2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 524/2021-sml s xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na pořádání
dětského odpoledne POHÁDKOVÁ BECHYNĚ dne 28.09.2021.

3.

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 522/2021-sml se spolkem HANAKAI, z. s., jejímž
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na nákup sportovního vybavení
pro přípravu a závodní činnost členů spolku, úhradu poplatků za startovné, semináře,
náklady spojené s účastí na významných národních a mezinárodních soutěžích v ČR i
zahraničí.

4.

5.

uzavření darovací smlouvy č. ev. 526/2021-sml se Společností pro ranou péči, pobočka
České Budějovice, IČ 75094975, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč.
uzavření darovací smlouvy č. ev. 525/2021-sml se společností Autis Centrum, o. p. s.,
IČ 02426374, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč.

II. u k l á d á
vedoucí odboru majetkového a právního:
a) uzavřít smlouvy v souladu s usnesením.
Termín: 31.10.2021
b) předložit veřejnoprávní smlouvu č. ev. 520/2021-sml se společností Mezinárodní symposium
keramiky Bechyně – obecně prospěšná činnost, IČ 26015056, na jednání zastupitelstva
města. Rada doporučuje poskytnutí finanční dotace ve výši 90.000 Kč.
Termín: 22.09.2021

USNESENÍ č. 208/23-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
1. Změnu rozpisu rozpočtu č. 2021/12
snížení výdajů na:
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 5.000 Kč, pol.5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 12.000 Kč
par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 3.000 Kč
par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 40.000 Kč
navýšení výdajů na:
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 17.000 Kč –
městská policie
par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši
3.000 Kč – monitor na sběrný dvůr
par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
ve výši 40.000 Kč – lavičky
2. Rozpočtové opatření č. 19/2021
navýšení příjmů na:
pol.4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši
230.000 Kč – neinvestiční dotace na výdaje související s konáním voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
navýšení výdajů na:
par.6114 Volby do Parlamentu České republiky, pol.5019 Ostatní platy ve výši 5.000 Kč, pol.5021
Ostatní osobní výdaje ve výši 162.000 Kč, pol.5029 Ostatní platby za provedenou práci ve výši
2.000 Kč, pol.5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 2.000 Kč, pol.5132
Ochranné pomůcky ve výši 10.000 Kč, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 19.000 Kč, pol.5161
Služby pošt ve výši 5.000 Kč, pol.5162 Služby elektronických komunikací ve výši 3.000 Kč,
pol.5164 Nájemné ve výši 10.000 Kč, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 10.000 Kč,
pol.5173 Cestovné ve výši 2.000 Kč – výdaje související s konáním voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR vyhlášených na 8. – 9. října 2021
II. u k l á d á
vedoucí odboru finančního:
a) zapracovat rozpočtová opatření č. 19/2021 a změnu rozpisu rozpočtu č. 2021/12 do rozpočtu
města Bechyně na rok 2021.
Termín: 10.09.2021
b) předložit zastupitelstvu města k projednání rozpočtového opatření č. 20/2021.
Termín: 10.09.2021

USNESENÍ č. 209/23-21 R
Rada města Bechyně
I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova č. ev. 518/2021-sml s institucí
Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981
na projekt „Venkovní zázemí pro kulturní a spolkovou činnost – Bechyně“.
II. u k l á d á
starostovi města zajistit uzavření dohody.
Termín: 24.09.2021

USNESENÍ č. 210/23-21 R
Rada města Bechyně
I. n e s c h v a l u j e
výjimku pro vydání parkovacího lístku typu „A“ ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení č. 2/2011
pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
II. u k l á d á
vedoucí odboru finančního jednat v souladu s tímto usnesením.
Termín: 10.09.2021

