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Usnesení z 8. schůze Rady města Bechyně konané dne 19.04.2022  

(usnesení č. 75 – 88) 
 
 
 

USNESENÍ č. 75/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 2 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve druhém podlaží domu čp. 812 v Bechyni na sídl. 
Obránců míru, jehož současným nájemcem je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho 
roku. Nájemné bude sjednáno ve stejné výši, jako je sjednáno v současné době nájemné s xxxxx 
xxxxxxxx, a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 36/5-22/ R ze dne 08.03.2022, poprvé 
od 01.07.2022. Nájemní smlouva s xxxxxxxxxxxxxxxxxx bude uzavřena poté, co xxxxxxxxxxxx ukončí 
nájem bytu dohodou a protokolárně předá předmětný byt zástupci pronajímatele. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům. 

Termín: 29.04.2022 
 

USNESENÍ č. 76/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 107 o velikosti 1+0 v prvním podlaží domu s pečovatelskou službou v Bechyni, Školní ul. 
1009, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou jednoho roku.   

 

II.   u r č u j e 
náhradníka xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. V případě, že vybraný zájemce 
ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 2 Podmínek pro pronajímání 
bytů v domě s pečovatelskou službou, nabídne se byt náhradníkovi. 

 

III.   u k l á d á  
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady vybranému žadateli. 

Termín: 29.04.2022 
 

USNESENÍ č. 77/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního podat žádost o přezkoumání hospodaření města Bechyně za rok 
2022 na Krajský úřad – Jihočeský kraj, České Budějovice. 

Termín: 22.04.2022 
 

USNESENÍ č. 78/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 10/2022 
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 75.000 Kč – účelová dotace z Jihočeského 
kraje na poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba 
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snížení výdajů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 Stavby ve výši 1.913.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 1.913.000 Kč – 
oprava opěrné stěny a přilehlé komunikace Plechamr 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 56.100 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 13.900 Kč, pol.5032 Povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5.000 Kč – platy a zákonné odvody na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění – pečovatelská služba 
 

2.   Změna rozpisu rozpočtu č. 2022/4 
snížení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 30.000 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 
4.000 Kč 
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 15.000 Kč 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5139 Nákup 
materiálu ve výši 6.300 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 3.000 Kč – JSDH 
Senožaty  
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 30.000 Kč – 
dohody o provedení práce v bechyňských lesích 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.5168 Zpracování dat a služby související s informačními a 
komunikačními technologiemi ve výši 4.000 Kč – služby iDES OnLine 
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n. ve výši 15.000 Kč – úhrada 
přeplatků služeb v nebytových prostorách 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5137 Drobný 
dlouhodobý hmotný majetek ve výši 6.300 Kč – termoport pro pečovatelskou službu 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 
3.000 Kč – elektrocentrála pro JSDH Senožaty 
 

II.   u k l á d á 
zapracovat rozpočtové opatření č. 10/2022 a změnu rozpisu rozpočtu č. 2022/4 do rozpočtu města 
Bechyně na rok 2022. 

Termín: 22.04.2022 
 

USNESENÍ č. 79/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. roční účetní závěrku Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839 

sestavenou k 31.12.2021. 
2. roční účetní závěrku Základní školy Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766 

sestavenou k 31.12.2021. 
3. roční účetní závěrku Základní školy Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 sestavenou 

k 31.12.2021. 
4. roční účetní závěrku Kulturního střediska města Bechyně, IČ 00366919 sestavenou 

k 31.12.2021. 
5. roční účetní závěrku Služeb města Bechyně, p. o., IČ 06678769 sestavenou k 31.12.2021. 

 

II.   s c h v a l u j e 
1. hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 za rok 

2021, celkový výsledek hospodaření po zdanění + 58.010,80 Kč (zisk). 
2. hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Františka Křižíka Bechyně za rok 2021, 

celkový výsledek hospodaření po zdanění  + 55.510,21 Kč (zisk). 
3. hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Bechyně, Školní 293 za rok 2021, 

celkový výsledek hospodaření po zdanění  + 130.815,63 Kč (zisk). 
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4. hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Bechyně za rok 2021, celkový 
výsledek hospodaření  + 111.196,27 Kč (zisk). 

5. hospodaření příspěvkové organizace Služby města Bechyně, p. o. za rok 2021, celkový 
výsledek hospodaření po zdanění - 258.379,40 Kč (ztráta). 

 

III.   s c h v a l u j e 
1. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 58.010,80 Kč do rezervního 

fondu Mateřské školy Jahůdka, Bechyně. 
2. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 55.510,21 Kč do rezervního 

fondu Základní školy Františka Křižíka Bechyně. 
3. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 130.815,63 Kč do 

rezervního fondu Základní školy Bechyně, Školní 293. 
4. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 111.196,27 Kč do 

rezervního fondu Kulturního střediska města Bechyně. 
5. částečnou úhradu zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 12.061,76 Kč 

z rezervního fondu Služeb města Bechyně, p. o., zbývající část zhoršeného výsledku 
hospodaření ve výši 246.317,64 Kč bude postupně kryta v následujících letech.  

 

IV.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního seznámit příspěvkové organizace s usnesením města.  

Termín: 29.04.2022 
 

USNESENÍ č. 80/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
umístění předzahrádky Iloně Davey, Dlouhá 91, IČ 10318950 – před provozovnou Tourist Information 
na nám. T. G. Masaryka čp. 5 v Bechyni v rozsahu 1,5 parkovacího místa – dle usnesení RM 
z 05.04.2022 s tím, že je Iloně Davey umožněno použít na předzahrádku zelený koberec. Kolem 
koberce musí být zajištěna bezpečnost osob, tzn. místo musí být ohraničeno např. zábradlím.  

 

II.   r o z h o d l a    
o těchto podmínkách při provozování předzahrádek: 

a) povolení se vydává na období od 06.04.2022 do 31.10.2022 
b) do 7 dnů po ukončení povolení bude předzahrádka odklizena 
c) na předzahrádce ani na její součásti (např. na zábradlí) není povoleno umisťovat žádné 

reklamy 
d) provozovatel předzahrádky předem oznámí termín zahájení stavby předzahrádky městské 

policii k upřesnění umístění předzahrádky 
e) v okolí předzahrádky dbát na udržování pořádku (např. úklid nedopalků z cigaret). 

 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního seznámit žadatelku s usnesením rady. 

Termín: 22.04.2022 
 

USNESENÍ č. 81/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 240/2022-sml s Klubem českých turistů – odbor 

Bechyně, IČ 16847482, o poskytnutí dotace ve výši 14.000 Kč na zajištění turistických akcí 
pro veřejnost v roce 2022, rozvoj a udržení turistických pěších i cyklistických tras, podpora 
cestovního ruchu, spolupráce s IC a městským muzeem. 

 

2. uzavření darovací smlouvy č. ev. 252/2022-sml se společností Zdravotní klaun, o. p. s, 
IČ 26547953, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč pro potřeby financování 
programů organizace v souladu s posláním zdravotních klaunů ve spádových nemocnicích. 
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3. uzavření darovací smlouvy č. ev. 251/2022-sml se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na pořádání 
20. ročníku nohejbalového turnaje "Memoriál Pepíka Kučery" dne 04.06.2022.  

 

4. uzavření darovací smlouvy č. ev. 250/2022-sml se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na pořádání 
26. ročníku zimního nohejbalového turnaje "Memoriál Josefa Líkaře" dne 03.12.2022.  

 

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

Termín: 31.03.2022 
 

USNESENÍ č. 82/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o přeložce vodovodu č. ev. 257/2022-sml mezi účastníky: MICRO-EPSILON Czech 
Republic, spol. s r.o., Vodárenské sdružení Bechyňsko, Město Bechyně, Obec Sudoměřice u 
Bechyně, Obec Březnice, Obec Černýšovice, Obec Haškovcova Lhota a Obec Hodětín, jejímž 
předmětem je souhlas s provedením přeložky vodovodu. 

 

II.   s o u h l a s í  
s nabytím služebnosti inženýrské sítě, kterou bude zatížena část pozemku p. č. 1600/30 v k. ú. 
Bechyně ve vlastnictví společnosti MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o. Služebnost 
inženýrské sítě spočívá v bezúplatném a časově neomezeném zatížení tohoto pozemku stavbou 
vodního díla – přeložky vodovodu, která bude ve vlastnictví obcí: Bechyně, Březnice, Černýšovice, 
Haškovcova Lhota, Sudoměřice u Bechyně a Hodětín.  

 

III.   u k l á d á 
zajistit uzavření smlouvy o přeložce vodovodu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě.  

Termín: 13.05.2022 
 

USNESENÍ č. 83/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 13 č. ev. 260/2022-sml nájemní smlouvy č. ev. 114/98-sml se společností 
ERDING a. s., jejímž předmětem je prodloužení doby nájmu do 30. června 2023. 
 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření dodatku č. 13 nájemní smlouvy.  

Termín: 12.05.2022 
 

USNESENÍ č. 84/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
odkoupení hrobového zařízení na hřbitově v Bechyni pro hrobové místo č. 443/VII od ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve výši 1.000 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního sdělit ČR-ÚZSVM Tábor zájem města o odkoupení 
hrobového zařízení pro hrobové místo č. 443/VII. za cenu 1.000 Kč. 

Termín: 29.04.2022 
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USNESENÍ č. 85/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. vyřazení majetku vedeného v evidenci příspěvkové organizace zřízené městem Bechyně –

 Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 a souhlasí s tím, aby navržené předměty 
byly pro špatný stav a nerentabilní opravy odepsány z účetnictví v plné výši a fyzicky 
zlikvidovány. 

 

2. vyřazení majetku vedeného v evidenci příspěvkové organizace zřízené městem Bechyně –
 Základní škola Františka Křižíka Bechyně a souhlasí s tím, aby navržené předměty byly 
pro špatný stav a nerentabilní opravy odepsány z účetnictví v plné výši a fyzicky zlikvidovány. 

 

3. vyřazení majetku vedeného v evidenci příspěvkové organizace zřízené městem Bechyně –
 Kulturní středisko města Bechyně a souhlasí s tím, aby navržené předměty byly pro špatný 
stav a nerentabilní opravy odepsány z účetnictví v plné výši a fyzicky zlikvidovány. 

 

4. vyřazení majetku vedeného v evidenci města Bechyně a souhlasí s tím, aby navržené 
předměty byly pro nerentabilitu oprav, zastaralost a špatný stav odepsány z účetnictví v plné 
výši a fyzicky zlikvidovány viz příloha založená na finančním odboru. 

 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního:  

a) seznámit příspěvkové organizace s usnesením Rady města Bechyně 
Termín: 30.04.2022 

b) odepsat vyřazený majetek z účetnictví. 
Termín: 30.04.2022 

 

USNESENÍ č. 86/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   n e s o u h l a s í 
s přemístěním náhrobku J. A. Gabriela na hrobové místo označené náhrobkem Růženy Bočkové. 

 
 

USNESENÍ č. 87/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s přerušením provozu organizace Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 v době letních 
prázdnin od 25.07.2022 do 12.08.2022. 

 

II.   u k l á d á 
ředitelce mateřské školy zajistit provoz MŠ v souladu s tímto usnesením.   

Termín: 25.07.2022 
 

USNESENÍ č. 88/8-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s tím, aby Martin Zelenka provozoval předzahrádku před provozovnou Galvína v podobě, 
v níž  provozoval  tuto předzahrádku v předchozích letech  a to až do doby, než upraví povrch části 
pozemku do podoby, o kterou požádal. 

 

II.   s c h v a l u j e 
umístění předzahrádky na části pozemku p. č. 1994/1 v k. ú. Bechyně, konkrétně na 12 m

2
 

před provozovnou Galvína, na adrese Libušina 176, Bechyně s tím, že žadatel na své náklady zpevní 
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tuto část pozemku zámkovou dlažbou, která bude před realizací schválena odborem investic a na své 
náklady vybuduje bezpečnostní zábradlí do výšky 100 cm a tuto plochu bude užívat k umístění stolků 
a židliček pro posezení hostů vinotéky Galvína. Úprava plochy zámkovou dlažbou včetně zábradlí se 
stává součástí pozemku a bude trvalá s tím, že město si vyhrazuje právo vstupu na tuto část pozemku 
v případě nutnosti opravy či úpravy inženýrských sítí umístěných pod povrchem pozemku. 
Předzahrádka bude umístěna na pozemku do 31. října 2022, v okolí předzahrádky bude provozovatel 
udržovat čistotu a pořádek a nebude na předzahrádce ani na zábradlí umisťovat žádné reklamy 

 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního seznámit žadatele s usnesením rady města.  

Termín: 22.04.2022 
 
 
 


