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Usnesení z 20. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 8. 2016 
(usnesení č. 225 - 239) 

 

 

USNESENÍ č. 225/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
se změnou v osobě nájemce bytu č. 1 o velikosti 3+1  v domě čp. xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z dosavadních nájemců xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, na pana xxxxxx 
xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.  
Poté, co současní nájemci xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx ukončí dohodou nájem předmětného bytu, 
bude s xxxxxxx xxxxxxx uzavřena smlouva o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude 
s xxxxxxx xxxxxxx sjednáno ve stejné výši, jako je v současné době sjednáno s xxxxxxxxx xxxxxxx a 
xxxxxx xxxxxxx.  
 

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

Termín: 30.8.2016 
 

USNESENÍ č. 226/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 6 o velikosti 2+1 ve třetím podlaží domu čp. 809 v Bechyni na sídl. Obránců míru, jehož 
posledním nájemcem byla paní xxxxxxx, paní xxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné 
bude sjednáno ve výši xx Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne 

27. 6. 2011. 
 

II.   u r č u j e 
náhradníka pana xxxxx xxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši 
xx Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne 27. 6. 2011. 

V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení 
rady města č. 261/14-11 R z 27. 6. 2011, nabídne se byt náhradníkovi. 
 

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

Termín: 30.8.2016 
 

USNESENÍ č. 227/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 4 o velikosti 2+1 ve druhém podlaží domu čp. 813 v Bechyni na sídl. Obránců míru, 
jehož posledním nájemcem byla paní xxxxxxx, paní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. 
Nájemné bude sjednáno ve výši xx Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 

R ze dne 27. 6. 2011. 
 

II.   u r č u j e  
náhradníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho 
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roku, nájemné bude sjednáno ve výši xx Kč/m
2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města 

č. 261/14-11 R ze dne 27. 6. 2011. 
V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení 
rady města č. 261/14-11 R z 27. 6. 2011, nabídne se byt náhradníkovi. 
 

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

Termín: 30.8.2016 
 

USNESENÍ č. 228/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
nepodávat žalobu na zaplacení promlčené pohledávky Města Bechyně za xxxxxxxxxx xxxxxxx nar. 
xxxxxxxxxxx, z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 2 v domě 
čp. 814 za měsíc červenec 2000 ve výši 1.780 Kč s příslušenstvím. 
 

II.   u k l á d á  
jednateli BYTENES Bechyně, s.r.o. předložit návrh na prominutí pohledávky Města Bechyně 
za xxxxxxxxxx xxxxxx z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 2 
v domě čp. 814 ve výši 1.780 Kč s příslušenstvím na nejbližším jednání zastupitelstva města. 
  

USNESENÍ č. 229/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á 
1. jednateli společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. připravit podklady pro návrh 

rozpočtové změny na navýšení finančních prostředků na péči o veřejnou zeleň v rozsahu 
zvýšených provozních nákladů. 
 

2. předložit návrh na rozpočtovou změnu na jednání zastupitelstva města dne 14. září 2016. 
  

USNESENÍ č. 230/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 25/2016  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 125.000 Kč 
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v rámci finanční podpory v Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 50.000 Kč dotace 
z Ministerstva kultury pro Kulturní středisko města Bechyně na realizaci projektu Divadlo je 
komunikace 2016 
navýšení výdajů na: 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5493 účelové neinvestiční transfery 
fyzickým osobám ve výši 83.000 Kč obnova střešní krytiny, měšťanský dům č.p.13 ulice Valtrova 
- Bernotovi, pol.5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 42.000 
Kč restaurování 38 ks vybraných kamenných náhrobků na židovském hřbitově v Bechyni, p.č.200 
k.ú.Bechyně 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 50.000 Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na realizaci projektu 
Divadlo je komunikace 2016 
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2.   Rozpočtové opatření č. 26/2016  
snížení příjmů na: 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 4.238,20 Kč vratka neinvestiční dotace 
z Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt „Zkvalitnění propagace 
Městského muzea“ 
snížení výdajů na: 
par.3315 činnosti muzeí a galerií, pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 4.238,20 Kč vratka neinvestiční dotace - Kulturní středisko města Bechyně - 
projekt „Zkvalitnění propagace Městského muzea“ 

 

3.   Změna rozpisu rozpočtu č. 2016/10 
snížení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 3.300 Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5151 studená voda ve výši 30.000 Kč, pol.5154 
elektrická energie ve výši 25.000 Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu ve výši 2.000 Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5154 elektrická energie ve výši 2.580 Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 190.000 Kč, pol.5137 drobný 
hmotný dlouhodobý majetek ve výši 15.000 Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.5154 elektrická energie ve výši 250 Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 25.000 Kč 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 18.787 Kč - 
JSDH Bechyně, pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.000 Kč, pol.5156 pohonné hmoty a 
maziva ve výši 1.000 Kč, pol.5151 studená voda ve výši 2.000 Kč, pol.5139 nákup materiálu 
ve výši 1.000 Kč - JSDH Senožaty 
par.6171 činnost místní správy, pol.5192 poskytnuté  náhrady ve výši 10.000 Kč, pol.5153 plyn 
ve výši 175 Kč  
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
7.666.880 Kč  
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 
2.600 Kč pojištění auta, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 700 Kč silniční 
daň - DACIA Duster 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 opravy a udržování ve výši 30.000 Kč, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 25.000 Kč opravy, údržba a služby na stadionu  
par.3612 bytové hospodářství, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 2.000 
Kč telefonní poplatky 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5151 studená voda ve výši 2.580 Kč vodné, stočné  
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 205.000 Kč opravy veřejného 
osvětlení  
par.3632 pohřebnictví, pol.5151 studená voda ve výši 250 Kč vodné, stočné hřbitov 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby 
ve výši 25.000 Kč provedení auditu společnosti BYTENES Bechyně spol. s r o. 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 14.000 Kč -
zásahové obleky,pol.5131 potraviny ve výši 2.000 Kč, pol.5154 elektrická energie ve výši 2.787 
Kč - JSDH Bechyně, pol.5175 pohoštění ve výši 6.000 Kč pohoštění pro JSDH Senožaty 
par.6171 činnost místní správy, pol.5019 ostatní platy ve výši 7.500 Kč, pol.5039 ostatní povinné 
pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 2.500 Kč refundace ušlého výdělku a zákonné odvody 
zaměstnavatele, pol.5151 studená voda ve výši 175 Kč vodné, stočné  
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a státním 
fondům ve výši 7.666.880 Kč daň z příjmu právnických osob za obec 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního: 
a) zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními č. 25/2016 a č. 26/2016 

do rozpočtu města Bechyně na rok 2016. 
b) zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 2016/10 do rozpočtu města Bechyně na rok 2016. 
c) předložit změny rozpočtu, prováděné rozpočtovými opatřeními č. 27/2016 - č. 29/2016 

na zářijovém zasedání Zastupitelstva města Bechyně. 
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USNESENÍ č. 231/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. poskytnutí daru xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ve výši 5.000 Kč. 
2. poskytnutí daru xxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ve výši 5.000 Kč. 
3. poskytnutí daru Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO,z.s., IČ 60063289, ve výši 5.000 Kč. 

 

II.   s c h v a l u j e 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 222/2016-sml o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností 
Bechyně, IČ 65018389 na opravy v areálu klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bechyni. 
Uzavření smlouvy je podmíněno schválením dotace a rozpočtového opatření Zastupitelstvem města 
Bechyně na zářijovém zasedání. 

 

III.   s c h v a l u j e 
1. 2. uzavření darovací smlouvy č.ev.211/2016-sml s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. 
2. uzavření darovací smlouvy č.ev.212/2016-sml s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. 
3. uzavření darovací smlouvy č.ev.217/2016-sml se Sdružením dětí, mládeže a rodičů 

HAFFO,z.s., IČ 60063289. 
 

IV.   u k l á d á 
1. odboru majetkovému a právnímu: 
a) uzavřít smlouvy v souladu s usnesením. 
b) předložit smlouvu o poskytnutí dotace č.ev. 221/2016 sml s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, na jednání zastupitelstva. 

 

2. vedoucí odboru finančního předložit návrh rozpočtového opatření, které se týká poskytnutí 
dotace Římskokatolické farnosti Bechyně a Jaroslava Zikmunda, na jednání zastupitelstva 
v souladu s usnesením rady. 
 

USNESENÍ č. 232/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s uzavřením výpůjční smlouvy č.ev.  201/2016-sml se Základní školou Bechyně, Školní 293, jejímž 
předmětem je bezplatné užívání herních prvků dětského hřiště v areálu ZŠ Bechyně, Školní 293, 
konkrétně: 

- DA 8035.01A - pískoviště 3,5 x 3,5 s ochrannou plachtou (pořiz. cena s DPH) 25.880 Kč, 
- DA 6513.01 A - skluzavková sestava se závěsnou houpačkou dvoumístnou (pořiz. cena 

s DPH 52.230,- Kč),  
- DA 3426.01 B - lezecký šestiúhelník s lanovou pavoučí sítí (pořiz. cena 46.470 Kč),  
- BK - basketbalový koš (pořiz. cena s DPH 14.920 Kč), 
- DA 5212.01A - dvojhrazda s výškou 85 cm a 95 cm (pořiz. cena s DPH 10.500 Kč),  

za stejných podmínek, za kterých byla uzavřena s touto ZŠ smlouva o nájmu movitých věcí č.ev. 
277/2009-sml.  
 

USNESENÍ č. 233/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. dodatek č. 1 ke smlouvě č. 8060317118 ev.č. 209/2016-sml se společností ČSOB 

Pojišťovna, a.s., jejímž předmětem je havarijní pojištění vozidla městských lesů Dacia 
Duster, SPZ 7C3 9073. 
 

2. dodatek č. 9 ke smlouvě č. 15932771 ev.č. 210/2016-sml se společností ČSOB Pojišťovna, 
a.s., jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti pro vozidlo městských lesů Dacia Duster, 
SPZ 7C3 9073. 
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II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření dodatků v souladu s usnesením. 

 

USNESENÍ č. 234/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
o tom, že žádosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků č.par. 526/18 a 526/6 v k.ú. 
Hvožďany, které užívá na základě nájemní smlouvy xxxxx xxxxxxx, nevyhovuje. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního informovat žadatele. 
  

USNESENÍ č. 235/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
1. s pronájmem 12 parkovacích míst u parčíku v dolní části náměstí T.G. Masaryka (mimo míst 

před domy čp. 2 a čp. 3), společnosti Panství Bechyně s.r.o., na dobu od 12.00 hod dne 6. 10. 
do 10.00 hod dne 7. 10. 2016 za celkové nájemné ve výši 15.000 Kč s tím, že k této částce 
bude připočtena DPH 

2. s výpůjčkou těchto parkovacích míst v prostoru náměstí T.G. Masaryka: parkoviště 
před restaurací U Pichlů, parkoviště naproti domu čp. 4 a jedna řada parkovacích míst 
před budovou České Pošty společnosti Panství Bechyně s.r.o. na dobu od 12.00 hod dne 
6. 10. do 10.00 hod. dne 7. 10. 2016 

 

II.   s t a n o v í ,  
že společnost Panství Bechyně s.r.o. je povinna zajistit si na své náklady veškerá potřebná povolení 
(zejména MěÚ Tábor, Policie ČR) na přechodnou úpravu dopravního značení a jeho instalaci 
 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření nájemní a výpůjční smlouvy v souladu 
s usnesením 
 

USNESENÍ č. 236/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
použití  rezervního fondu u Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 do výše 20.000 Kč. 
Finanční prostředky budou použity na úpravu prostoru pro kontejnery pro tříděný odpad. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního seznámit Mateřskou školu Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 s usnesením 
rady. 
  

USNESENÍ č. 237/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání na adrese Hvožďany č. p. 74 (pohostinství) dohodou 
ke dni 30. září 2016. 
 

II.   u k l á d á 
společnosti BYTENES Bechyně, s.r.o.: 

a) převzít prostor sloužící k podnikání na adrese Hvožďany č.p. 74 od pana xxxxx xxxxxx 
ke dni 30. září 2016. 
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b) zajistit vyvěšení záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání na adrese Hvožďany  
č. p. 74 na úřední desku. 

Termín: ihned 
 

USNESENÍ č. 238/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   n e s o u h l a s í 
s  prováděním údržby pozemku parc. č. 789/10 v k.ů. Bechyně, vzhledem k tomu, že se nejedná 
o pozemky ve vlastnictví města Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 
místostarostovi informovat žadatele. 
 

USNESENÍ č. 239/20-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a ,  
že v případě převodu nemovitosti čp. 3, nám. T.G. Masaryka na město Bechyně, nabídne město ZUŠ 
prostory pro výuku. Rada rovněž akceptuje úplatný převod této nemovitosti. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi informovat Krajský úřad Jihočeského kraje o tomto usnesení. 

 
 


