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

konaného dne 18.01.2023 
 
 
 

USNESENÍ č. 1/1-23/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
1. uzavření kupní smlouvy se společností ERDING a.s., IČ 25512455, se sídlem Zaoralova 2058/5, 

628 00 Brno, jejímž předmětem je odkoupení technického zhodnocení, blíže specifikovaného 
v bodě II. tohoto usnesení, vybudovaného společností ERDING a.s. v rámci projektu "Využití 
OZE pro zásobování teplem města Bechyně" investicí z vlastních finančních prostředků 
společnosti ERDING a.s. do majetku města Bechyně za celkovou kupní cenu ve výši 1.210 Kč s 
tím, že vlastnické právo k předmětu koupě přejde na město  dnem 01. července 2023. 

 

2. uzavření dohody o vypořádání technického zhodnocení mezi městem Bechyně a společností 
ERDING a.s., IČ 25512455, se sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, jejímž předmětem je 
úhrada finančního vyrovnání technického zhodnocení vybudovaného v rámci realizace projektu 
"Využití OZE pro zásobování teplem města Bechyně" investicí z vlastních finančních prostředků 
společnosti ERDING a.s. do pronajatého majetku města Bechyně ve výši zůstatkové části 
účetních odpisů tohoto nově pořízeného majetku, které ke dni 30. června 2023 činí 8.695.493 Kč 
s tím, že k takto stanovené částce bude připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy, 
dle níže uvedeného přehledu:  
- 00000005  BIO Bechyně – SO 01 kotelna – budova  489.162 Kč 
- 00000006  BIO Bechyně – PS 01 komín    314.003 Kč 
- 00000007  BIO Bechyně – SO 02 provozní sklad           2.628.950 Kč  
- 00000008  BIO Bechyně – SO 04 komunikace   311.015 Kč 
- 00000009  BIO Bechyně – PS 05+SO 05 teplovod           4.026.580 Kč 
- 00000026  BIO Bechyně – PS 01 kotel D+M (8050+400) 925.783 Kč 
- 00000027  BIO Bechyně – PS 01 technologie kotelny             0 Kč 
- 00000028  BIO Bechyně – PS 01 MaR+PrS              0 Kč  
- 00000029  BIO Bechyně – PS 03+SO 03 akumulační nádrže              0 Kč 
- 00000030  BIO Bechyně – PS 03 akumulační nádrž + výměník            0 Kč 
- 00000031  BIO Bechyně – PS 06 PK 638              0 Kč 

 

II.   u k l á d á   
vedoucí majetkového a právního odboru zajistit uzavření kupní smlouvy a smlouvy o vypořádání 
technického zhodnocení.    

Termín: 28.02.2023 
 

USNESENÍ č. 2/1-23/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o  
1. provozování tepelného hospodářství města se zachováním stávajícího zdroje na biomasu ve 

formě obilné slámy zálohovaného plynovým kotlem. 
 

2. že na provozování tepelného hospodářství města, výrobu a dodávky tepla bude zadána koncese 
v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

II.   u k l á d á  
starostovi města postupovat v souladu s usnesením.  

Termín: 30.06.2023 
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USNESENÍ č. 3/1-23/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e   
1.   Rozpočtové opatření č. 1/2023  
navýšení výdajů na: 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.6121 Stavby ve výši 230.000 Kč – veřejné osvětlení ve Hvožďanech 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Stavby ve výši 390.000 Kč – 
projektová dokumentace na rekonstrukci a dostavbu kanalizace a vodovodu v Michalské ulici včetně 
přípojek (248.000 Kč), projektová dokumentace na kanalizaci a odlehčovací komoru pro odvod 
dešťových vod Plechamr (142.000 Kč) 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 Ochranné pomůcky ve výši 60.000 Kč – 6 ks 
přileb pro JSDH Hvožďany, 6 ks přileb pro JSDH Senožaty   
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 680.000 Kč 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 2/2023  
navýšení příjmů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 Přijaté peněžité 
neinvestiční dary ve výši 9.300 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5194 Výdaje na věcné dary 
ve výši 9.300 Kč – věcné ceny na ples města Bechyně 
par.3113 Základní školy, pol.6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
200.000 Kč – investiční transfer Základní škole Bechyně, Školní 293 na nákup pánve 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 68.000 Kč, 
pol.5171 Opravy a udržování ve výši 623.000 Kč – stavební dozor a oprava opěrné stěny a přilehlé 
komunikace Plechamr   
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 891.000 Kč 
 

3.   investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 
70991723, pro rok 2023 ve výši 200.000 Kč 
 

4.   Rozpočtové opatření č. 3/2023 
navýšení výdajů na: 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.6121 Stavby ve výši 9.402.600 Kč, pol.6122 Stroje, přístroje 
a zařízení ve výši 1.120.200 Kč – zhodnocení majetku tepelného hospodářství v rámci projektu 
„Využití OZE pro zásobování teplem Města Bechyně“ 
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 10.522.800 Kč 
 

II.   u k l á d á   
vedoucí odboru finančního zapracovat RO č. 1/2023 – 3/2023 do rozpočtu města Bechyně na rok 
2023.  

Termín: 27.01.2023 
 

USNESENÍ č. 4/1-23/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Rozpočtové opatření č. 4/2023  

navýšení příjmů na: 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjem z úroků ve výši 10.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
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par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5223 Neinvestiční transfery 
církvím a náboženským společnostem ve výši 10.000 Kč – dotace pro Diakonii ČCE – středisko 
Rolnička 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 010/2023-sml s Diakonií ČCE – středisko Rolnička, 
IČ 47268701, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na dofinancování 
komplexních služeb poskytovaných lidem s mentálním a kombinovaným postižením během roku 
2023. 

 

II.   u k l á d á   
1. vedoucí odboru finančního zapracovat RO č. 4/2023 do rozpočtu města Bechyně na rok 

2023.  
    Termín: 31.01.2023 

2. vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavřít smlouvu v souladu s usnesením.  
                  Termín: 28.02.2023 
 

USNESENÍ č. 5/1-23/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   z ř i z u j e 
Osadní výbor v Senožatech.   
 

II.   u r č u j e ,  
1. že počet členů osadního výboru v Senožatech je 3. 
 

2. že členy osadního výboru v Senožatech jsou Ing. René Hartl, Ing. Petr Valenta a Pavel Honsa. 
 

III.   v o l í   
předsedou osadního výboru v Senožatech Ing. Reného Hartla.  

 

USNESENÍ č. 6/1-23/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Bechyně, jako obdarovaným a vlastníky rekreačních chat 
v lokalitě Lišky, jako dárci, jimiž jsou konkrétně 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž předmětem darovací 
smlouvy je bezúplatný převod stavby SO 01 - vodovodní řad, vybudované v rámci stavby s názvem 
"Vodovodní řad a vodovodní přípojky, Bechyně – Lišky, k. ú. Bechyně" na městském pozemku p. č. 
1789/7 v k. ú. Bechyně do vlastnictví města Bechyně. 
 

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

    Termín: 28.04.2023 
 

USNESENÍ č. 7/1-23/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s c h v a l u j e 
zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 7/9 v k. ú. Senožaty u Bechyně, zahrada o výměře 798 m

2
. 
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Mgr. Štěpán Ondřich 
starosta města 
 


