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

konaného dne 16. 12. 2015 
 
 

USNESENÍ č. 84/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
1. Změnu č. 25 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  
2. Změnu č. 23 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do Seznamů bytů a postupovat v souladu 
s Pravidly pro prodej bytů Na Libuši.  
 
 

USNESENÍ č. 85/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č. 4 v domě Na Libuši čp. 669 Bechyně, o velikosti 2 + 1 ve 2. nadzemním 
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6948/128725 ke stavební parcele parc. č. st. 2126/1 o výměře 
550 m

2
 v k. ú. a obci Bechyně, panu xxxxx xxxxxxxxx,  nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

za kupní cenu 271.000 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit prodej bytové jednotky v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 86/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č. 500/1 dle KN (ve zjednodušené evidenci č. PK 51 díl 1)  o výměře 171 m

2
 

v k.ú. Senožaty u Bechyně, v GP č. 105-216/2006 ze dne 24. 8. 2006 označenou novým číslem č.par. 
500/8 manželům Ing. xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 60 Kč za m

2
 s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku včetně daně 

z nabytí nemovitých věcí platí kupující. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit prodej v souladu s usnesením.  
 
 

USNESENÍ č. 87/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
směnu částí pozemku par.č. 2037 a 597/4 v k.ú. Bechyně o výměře 73 m

2
, nově označenou v GP 

č. 1620-253/2015 par.č. 597/13 z vlastnictví manželů xxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx za část pozemku par.č.595/3 v k.ú. Bechyně o výměře 73 m

2
, nově označenou 

v tomtéž GP par.č.595/39. 
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II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit směnu pozemků v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 88/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku KN par.č. 1805 v k.ú. Bechyně o výměře 15 m

2
, v GP č.1593-79/2015 

označenou par.č. 1805/3, manželům Ing. xxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a 
Ing. xxxxx xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, za celkovou kupní cenu 
900 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit prodej pozemku v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 89/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
koupi pozemku č.par. 1980 v k.ú. Bechyně od majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx 
xxxxxxx za tržní cenu stanovenou znaleckým posudkem soudního znalce pana Josefa Neškodného č. 
4-606-37-15 ze dne 12. 12. 2015 s tím, že správní poplatek z návrhu na vklad a náklady na znalecký 
posudek hradí kupující, náklady na právní služby a daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající. 
 
 

USNESENÍ č. 90/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č.ev. 294/2015-sml. s panem xxxxxxxx xxxxxxx, 

panem xxxxx xxxxxxx a paní xxxxxxx xxxxxxxxxxx všichni trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je koupě části pozemku par.č. 283 v k.ú. Bechyně 
potřebné pro provedení stavby "Bechyně - obnova schodiště vedoucího z Klášterní ulice 
do ulice Pod Schody" za kupní cenu 120 Kč za m

2
, přičemž přesná výměra části pozemku 

par.č. 283 v k.ú. Bechyně potřebné pro provedení výše uvedené stavby bude vymezena 
geometrickým plánem po dokončení této stavby. 
 

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č.ev. 295/2015-sml. s paní xxxxxxxx xxxxxxxxx 
trvale bytem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je koupě části pozemků par.č. 
281 a 282 v k.ú. Bechyně potřebné pro provedení stavby "Bechyně - obnova schodiště 
vedoucího z Klášterní ulice do ulice Pod Schody" za kupní cenu 120 Kč za m

2
, přičemž 

přesná výměra části pozemků par.č. 281 a 282 v k.ú. Bechyně potřebné pro provedení výše 
uvedené stavby bude vymezena geometrickým plánem po dokončení této stavby.  

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního zajistit uzavření smluv. 
 
 

USNESENÍ č. 91/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru včetně zápisů z jejich jednání. 
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USNESENÍ č. 92/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 57/2015  
snížení příjmů na: 
par.1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 1.153,- Kč, po.2133 příjmy z pronájmu 
movitých věcí ve výši 3.153,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 4.241,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 659,- Kč  
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 21.160,- Kč 
navýšení příjmů na: 
par.3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 58.885,- Kč 
par.3111 předškolní zařízení, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 36.592,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 10.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
2.604.374,- Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 7.375,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 42.827,- Kč, pol.2132 
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 3.000,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 2.732.687,- Kč  
(převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 58/2015  
snížení výdajů na: 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 51.000,- Kč, 
pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 4.000,- Kč 
par.3312 hudební činnost, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 10.000,- Kč 
par.4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 3.000,- Kč, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 7.000,- Kč 
par.4379 ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům 
ve výši 6.000,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 500,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 81.500,- Kč  
(převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

3.   Rozpočtové opatření č. 59/2015  
snížení výdajů na: 
par.2223 bezpečnost silničního provozu, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 187.713,- Kč 
par.2310 pitná voda, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 1.752.000,- Kč 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
1.000.000,- Kč  
par.3632 pohřebnictví, pol.5171 opravy a udržování ve výši 400.000,- Kč 
par.3635 územní plánování, pol.6119 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
70.530,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 1.660.000,- Kč  
par.6171 činnost místní správy, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 415.450,- Kč  
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 5.485.693,- Kč  
(převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

4.   Rozpočtové opatření č. 60/2015  
snížení výdajů na: 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům - fyzickým osobám ve výši 5.000,- Kč 
par.3421 využité volného času dětí a mládeže, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 9.000,- 
Kč 
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snížení příjmů na: 
pol.1340 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 3.822,- Kč 
pol.1511 daň z nemovitých věcí ve výši 36.544,- Kč  
navýšení příjmů na: 
pol.1211 daň z přidané hodnoty ve výši 1.275.424,- Kč 
pol.1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 165,- Kč 
pol.1335 odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 95,- Kč 
pol.1341 poplatek ze psů ve výši 1.141,- Kč 
pol.1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 162.411,- Kč 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 24.813,- Kč 
pol.1351 odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 31.790,- Kč 
pol.1355 odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 327.160,- Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 48.030,- Kč   
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 1.844.663,- Kč  
(převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

5.   Rozpočtové opatření č. 61/2015  
snížení příjmů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 40.000,- Kč  
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 
ve výši 88.266,- Kč, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 56.342,- Kč  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
4.765,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2111 příjmy 
z poskytování služeb a výrobků ve výši 12.215,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
55.550,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 3.265,- Kč 
navýšení příjmů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 323.275,- Kč 
par.1037 celospolečenské funkce lesů, pol.2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 
3.805,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 259,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikacím pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 9.262,- Kč 
par.2310 pitná voda, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části ve výši 
1.113.742,- Kč 
par.2321odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních 
nemovitostí a jejich části ve výši 484.000,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 1.000,- Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 27.454,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části ve výši 
1.740.000,- Kč, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 403.749,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části ve výši 1.200,- 
Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 26.021,- 
Kč, pol.2131 příjmy z pronájmu pozemků ve výši 44.060,- Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady ve výši 19.042,- Kč, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 97.198,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
38.622,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
1.000,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 14.196,- Kč, 
pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 5.576,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 4.093.058,- Kč  
(převod finančních prostředků do následujícího období) 
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II.   u k l á d á  
vedoucí odboru finančního zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 57/2015 - č.61/2015 do rozpočtu města Bechyně na rok 2015. 
 
 

USNESENÍ č. 93/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   p o v ě ř u j e 
Radu města Bechyně k provedení rozpočtového opatření na příjmové straně rozpočtu v následujícím 
rozsahu. 
Změna závazných ukazatelů v rámci podseskupení položek rozpočtu: 
111 Daně z příjmu fyzických osob  
112 Daně z příjmu právnických osob 
Finanční prostředky podseskupení položek 111 a 112 se vyrovnají ve třídě 8 Financování, na položce 
8115 Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech, kromě účtu státních 
finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA, a to buď snížením, nebo zvýšením položky 8115 
dle aktuálního daňového výnosu sdílených daní. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zajistit provedení rozpočtového opatření v rozsahu zmocnění v termínu 
do 31. 12. 2015. 
 
 

USNESENÍ č. 94/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s c h v a l u j e 
žádost Domova pro seniory Bechyně o poskytnutí dotace 200 tis. Kč na dokrytí provozních nákladů a 
tuto dotaci neposkytne. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního sdělit rozhodnutí zastupitelstva žadateli. 
 
 

USNESENÍ č. 95/07-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
rozpočet města Bechyně pro rok 2016 v členění dle přílohy č.1. 
celkové příjmy                  114.185.685 Kč 
celkové výdaje                 142.454.789 Kč 
tř.8 Financování                 28.269.104 Kč 
 

II.   s c h v a l u j e 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2016: 
-   Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:        1.600.000,- Kč 
-   Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766:          2.472.000,- Kč 
-   Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723:                    3.100.000,- Kč 
-   Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409:           653.000,- Kč 
-   Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:          4.850.000,- Kč 
 

III.   s t a n o v u j e 
radě města rozsah provádění rozpočtových opatření v částkách do výše 20 mil. Kč, ve smyslu § 102 
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v případech: 
 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. 
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b) kdy zapojení výdaje vyžaduje výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady. 

 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí 
být realizován. 

 

d) přesuny finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 Běžné výdaje a třídy 6 
Kapitálové výdaje. 

 
 

 
 
 
 

 
 Ing. Pavel Houdek  

starosta města 
 

 
 
 


