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

konaného dne 07.09.2022 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 16/3-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
Program rozvoje města Bechyně na období 2022-2027.  
 
 

USNESENÍ č. 17/3-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í   
vyhlášení dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“.  
 

II.   s c h v a l u j e   
1. zapojení města Bechyně do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy 

nenecháme II“, 
 

2. předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 1.900.000 Kč na realizaci dotačního 
programu z rozpočtu města na předfinancování a spolufinancování poskytované podpory, 

 

3. předfinancování podpory z rozpočtu města pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku k datu 
01.08.2022, resp. do dovršení 8 let věku k datu 01.08.2022 a pobírajících příspěvek na péči, 

 

4. spolufinancování podpory poživatelů důchodů podle podmínek dotačního programu Jihočeského 
kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ z rozpočtu města. 

 

III.   r o z h o d l o ,   
že město bude přijímat žádosti o podporu/dar od oprávněných osob nejpozději do 16.12.2022. 
 

IV.   u k l á d á   
tajemníkovi zajistit realizaci tohoto usnesení.   

Termín: 31.05.2023 
 

USNESENÍ č. 18/3-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 26/2022 
navýšení příjmů na: 
pol.1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího 
ochranu zemědělského půdního fondu ve výši 24.150 Kč 
pol.1342 Příjem z poplatku z pobytu ve výši 19.754,34 Kč 
pol.1349 Příjem ze zrušených místních poplatků ve výši 25.940 Kč 
pol.1381 Příjem daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 34.964 Kč 
pol.4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
11.741,66 Kč – příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu 
pro rok 2022, do rozpočtu obcí 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 4.600 Kč 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, 
prací, výkonů a práv ve výši 448.850 Kč 
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par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve 
výši 22.400 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 500.000 
Kč – pěstební práce a těžba dřeva 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5221 Neinvestiční transfery fundacím, 
ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 20.000 Kč – příspěvek společnosti TOULAVA, 
o.p.s. na údržbu, rozvoj a modernizaci pěší stezky údolím Lužnice 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 22.400 Kč – 
pohonné hmoty JSDH Bechyně 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.5163 Služby peněžních ústavů ve výši 
50.000 Kč – bankovní poplatky 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 27/2022 
navýšení příjmů na: 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjem z úroků ve výši 436.580 Kč 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4134 Převody z rozpočtových 
účtů ve výši 8.025 Kč (konsolidační položka – sociální fond) 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 182.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
ve výši 16.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 3.970 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
1.440 Kč – platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – městské lesy 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 15.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 3.720 Kč, pol.5032 Povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 1.350 Kč – platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění – pečovatelská služba 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 290.000 Kč, 
pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve 
výši 71.000 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 26.100 Kč, pol.5499 
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám ve výši 190.000 Kč – platy a zákonné odvody na 
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, příspěvky ze sociální fondu – místní správa 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.5342 Základní příděl fondu 
kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 8.025 Kč (konsolidační položka 
– sociální fond) – příloha č. 1 
 

3.   Rozpočtové opatření č. 28/2022 
navýšení příjmů na: 
pol.1112 Příjem daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky ve výši 126.299,27 Kč 
pol.1385 Příjem z dílčí daně z technických her ve výši 671.124,44 Kč 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, 
prací, výkonů a práv ve výši 1.063.982,29 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2112 Příjem z prodeje zboží ve výši 334 Kč, pol.2119 
Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 35.253 Kč, pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 
ve výši 3.007 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol.5492 
Dary fyzickým osobám ve výši 1.900.000 Kč – pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně 
nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez cizího zavinění do nepříznivých 
poměrů nebo v nich žijí  
 

4.   Rozpočtové opatření č. 29/2022 
navýšení výdajů na: 
par.3512 Stomatologická péče, pol.6460 Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám ve výši 
1.000.000Kč – bezúročná zápůjčka MUDr. Prokůpková, pol.5493 Účelové neinvestiční transfery 
fyzickým osobám ve výši 100.000 Kč – motivační příspěvek MUDr. Pavlína Prokůpková 
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zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 1.100.000 Kč. 
 

5.   Rozpočtové opatření č. 30/2022  
navýšení příjmů na: 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjem z úroků ve výši 220.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3419 Ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 220.000 Kč – 
neinvestiční dotace – Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně, spolek a FC Bechyně, z.s. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat rozpočtová opatření č. 26/2022 – č. 30/2022 do rozpočtu města 
Bechyně na rok 2022. 

Termín: 30.09.2022 
 

USNESENÍ č. 19/3-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. bezúročnou zápůjčku finanční částky ve výši 1.000.000 Kč (jeden-milion-korun českých) paní 

MUDr. Pavlíně Prokůpkové, nar. 11. listopadu 1981, bytem Obránců míru 808, Bechyně 
na dobu, po kterou bude MUDr. Prokůpková provozovat v Bechyni zubní ordinaci, nejdéle 
však na dobu deseti let. 

 

2. dar finanční částky ve výši 100.000 Kč, (jedno-sto-tisíc-korun českých) paní MUDr. Pavlíně 
Prokůpkové, nar. 11. listopadu 1981, IČ 71911715, bytem Obránců míru 808, Bechyně s tím, 
že MUDr. Prokůpková bude v Bechyni provozovat zubní ordinaci nejméně po dobu deseti let. 

 

II.   p o v ě ř u j e   
starostu uzavřením smlouvy o zápůjčce a smlouvy darovací. 
 

II.   u k l á d á   
vedoucí majetkového a právního odboru zajistit uzavření smlouvy o zápůjčce a smlouvy darovací.  

Termín: 23.09.2022 
 

USNESENÍ č. 20/3-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 462/2022-sml s FC Bechyně, z. s., IČ 16847717, jejímž 

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na financování soutěží, turnajů, 
fotbalového tréninkového a hráčského vybavení pro děti a mládež. 

 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 461/2022-sml s Tělovýchovnou jednotou Jiskra 
Bechyně, spolek, IČ 14504481, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na 
úhradu nájemného, vodného a stočného, elektrické energie, plynu, materiálu pro tenisovou 
školu, registraci členů u svazu, údržbu zařízení a startovného. 

 

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

Termín: 30.09.2022 
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USNESENÍ č. 21/3-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
záměr vzájemného darování pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 572/4 o výměře 911 m

2
, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 572/5 o výměře 645 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

a č.572/6 o výměře 225 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 

geometrického plánu č. 212 – 127/2021 ze dne 23. září 2021 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 572/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec Bechyně a k. ú. 
Senožaty u Bechyně v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl "b" o výměře 19 m

2
, oddělený 

na základě geometrického plánu č. 212 – 127/2021 ze dne 23. září 2021 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 571/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
10001 pro obec Bechyně a k. ú. Senožaty u Bechyně v dosavadním vlastnictví Města Bechyně, IČ 
00252069, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své 
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí obě smluvní strany solidárně. 
 

II.   u k l á d á   
vedoucí majetkového a právního odboru zveřejnit záměr vzájemného darování a informovat Jihočeský 
kraj.  

Termín: 30.09.2022 
 

USNESENÍ č. 22/3-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření darovací smlouvy č. ev. 446/2022-sml, jejímž předmětem je dar v podobě stavebního objektu 
SO 01 vodovodní řad o délce 178 m

2
, nacházející se na pozemcích p. č. 1873/2, 1873/3, 1873/9, 

1877/1, 1877/2 a 2094/1 v k. ú. Bechyně, mezi vlastníky jako dárci, jimiž jsou 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a městem Bechyně jako obdarovaným.  
 

II.   u k l á d á   
vedoucí majetkového a právního odboru zajistit uzavření smlouvy.  

Termín: 30.09.2022 
 

USNESENÍ č. 23/3-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
směnu částí pozemků, konkrétně část pozemku p. č. st. 283 o výměře 4 m

2
 v k. ú. Bechyně 

ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx za část pozemku p. č. 2009/1 
o výměře 4 m

2
 v k. ú. Bechyně z majetku města Bechyně. 

 

II.   u k l á d á   
vedoucí majetkového a právního odboru zajistit uzavření směnné smlouvy.  

Termín: 31.10.2022 
 

USNESENÍ č. 24/3-22/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
záměr prodeje části pozemku p. č. 1480/19 v k. ú. Bechyně o výměře cca 57 m

2
. 
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II.   u k l á d á   
vedoucí majetkového a právního odboru informovat žadatele a zveřejnit záměr prodeje.  

Termín: 30.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  

 starosta města 

 
 
 
 
 
 
 
 


