
Usnesení z 22. schůze Rady města Bechyně konané dne 26. 9. 2016 
(usnesení č. 251 - 263) 

 
 
 

USNESENÍ č. 251/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
uzavřít s xxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, novou nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 3+1, 
ve druhém podlaží domu čp. xxx v Bechyni na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou tří měsíců, 
za podmínky, že návrh na uzavření nové nájemní smlouvy přijme xxxxxx xxxxxxxxx do sedmi dnů 
od doručení oznámení o tomto rozhodnutí rady. Nájemní smlouva může být prodlužována, a to i 
opakovaně, vždy však maximálně o tři měsíce za podmínky, že paní xxxxxx xxxxxxxxx bude řádně a 
včas platit nájemné a zálohy na služby a bude byt řádně užívat. Pro případ, že by paní xxxxxx 
xxxxxxxxx nepřistoupila na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců nebo si 
oznámení o rozhodnutí rady nepřevzala nebo by v kterékoliv době trvání nájmu zaplatila byť jen jednu 
platbu v nižší částce nebo po datu splatnosti, naposledy sjednaný nájem jí už nebude prodloužen. 
BYTENES Bechyně spol. s r.o. bude v případě byť jen jedné opožděné či neúplné platby požadovat 
vyklizení bytu.   
 

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

Termín: 30.9.2016 
 

USNESENÍ č. 252/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a  
uzavřít s xxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, novou nájemní smlouvu bytu č. 5 o velikosti 2+1, 
ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou tří měsíců, 
za podmínky, že návrh na uzavření nové nájemní smlouvy přijme Andrea Hubálková do sedmi dnů 
od doručení oznámení o tomto rozhodnutí rady. Nájemní smlouva může být prodlužována, a to i 
opakovaně, vždy však maximálně o tři měsíce za podmínky, že xxxxxx xxxxxxxxx bude řádně a včas 
platit nájemné a zálohy na služby a bude byt řádně užívat. Pro případ, že by xxxxxx xxxxxxxxx 
nepřistoupila na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců nebo si oznámení 
o rozhodnutí rady nepřevzala nebo by v kterékoliv době trvání nájmu zaplatila byť jen jednu platbu 
v nižší částce nebo po datu splatnosti, naposledy sjednaný nájem jí už nebude prodloužen. BYTENES 
Bechyně spol. s r.o. bude v případě byť jen jedné opožděné či neúplné platby požadovat vyklizení 
bytu.   
 

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

Termín: 30.9.2016 
 

USNESENÍ č. 253/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
se změnou v osobě nájemce bytu č. 1 v domě čp. 654 v Bechyni na sídlišti Na Libuši, z dosavadních 
nájemců pana xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, na paní xxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale 
bytem  Bechyně, xxxxxxxxxxx.  
Poté, co pan xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx ukončí dohodou nájem předmětného bytu, bude s xxxxxxx 
xxxxxxxxxx uzavřena smlouva o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude s paní 
xxxxxxx xxxxxxxxxx sjednáno ve stejné výši, jako je v současné době sjednáno s panem xxxxx xxxxxx 
a xxxxxxx xxxxxxxx. 



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

Termín: 30.9.2016 
 

USNESENÍ č. 254/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 20 o velikosti 1+0 v pátém podlaží domu čp. 817 v Bechyni na sídl. Obránců míru, jehož 
posledním nájemcem byl pan xxxxxxxx, panu xxxxxi xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, 
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 xxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, 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: 7.10.2016 
 

USNESENÍ č. 255/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč xxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx. 
2. poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč spolku Junák - český skaut, středisko Bechyně, z.s., IĆ 

65942116. 
 

II.   s c h v a l u j e  
1. uzavření Smlouvy o poskytnutí daru č.ev.240/2016-sml s xxxxx xxxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, 

bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx. Uzavření darovací smlouvy je podmíněno schválením 
rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Bechyně. 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí daru č.ev.244/2016-sml se spolkem Junák - český skaut, 
středisko Bechyně, z.s., IČ 65942116. 

 

III.   u k l á d á  
1. odboru majetkovému a právnímu uzavřít darovací smlouvu v souladu s usnesením. 
2. odboru finančnímu předložit ZM rozpočtové opatření, které se bude týkat navýšení finančních 

prostředků o 5.000 Kč na par.3421 využití volného času dětí a mládeže. 
 

USNESENÍ č. 256/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
použití rezervního fondu u Základní školy Františka Křižíka Bechyně do výše 100.000 Kč. Finanční 
prostředky budou použity k úhradám v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (např. 
jazykové kurzy učitelů, školení k inkluzi atp.). V případě přijetí dotace v rámci výzvy č. 22 do konce 
roku 2016, nebude rezervní fond v této věci čerpán. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního seznámit Základní školu Františka Křižíka s usnesením rady. 

 



USNESENÍ č. 257/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 32/2016  
navýšení příjmů na: 
pol.4111 neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 244.000 
Kč dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční  platby přijaté od jiných subjektů ve výši 15.000 Kč  
navýšení výdajů na: 
par.6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol.5019  ostatní platy ve výši 
10.000 Kč, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 160.000 Kč,  pol.5039 ostatní povinné pojistné 
placené zaměstnavatelem ve výši 3.400 Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 14.629 Kč, pol. 5161 
služby pošt 10.000 Kč, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 3.131 Kč, pol. 5164 
nájemné ve výši 16.000 Kč,  pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 9.000 Kč, pol.5173 cestovné 
ve výši 3.000 Kč, pol.5175 pohoštění ve výši 14.840 Kč - výdaje související s konáním voleb 
do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 
par.6409 ostatní činnosti,pol.5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši 15.000 Kč pokuta uložena 
Státní energetickou inspekcí  
 

2.   Změna rozpisu rozpočtu č. 2016/12 
snížení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 50 Kč 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 448 Kč, pol.5156 
pohonné hmoty a maziva ve výši 124 Kč - JSDH Hvožďany 
par.6171 činnost místní správy, pol.5154 elektrická energie ve výši 10.000 Kč, pol.5162 služby 
telekomunikací a radiokomunikací ve výši 8.000 Kč 
par.6409 ostatní činnosti j.n., pol.5179 ostatní nákupy ve výši 770 Kč, pol.5909 ostatní neinvestiční 
výdaje ve výši 230 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5365 platby daní a poplatkům krajům, obcím a 
státním fondům ve výši 50 Kč správní poplatek městu Tábor 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5154 elektrická energie ve výši 272 Kč, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši  300 Kč - JSDH Hvožďany služby, elektrická energie 
par.6171 činnost místní správy, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 18.000 Kč pohonné hmoty  
par.6409 ostatní činnosti, pol.5192 poskytnuté náhrady ve výši 1.000 Kč náklady řízení k pokutě 
uložené Státní energetickou inspekcí 
 

II.   u k l á d á 
1. vedoucí odboru finančního zapracovat rozpočtové opatření č.32/2016 do rozpočtu města 

Bechyně na rok 2016. 
2. vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č.2016/12 do rozpočtu města 

Bechyně na rok 2016. 
 

USNESENÍ č. 258/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
vyzvat Místní organizaci Českého svazu zahrádkářů v Bechyni, aby zajistil dodržování platného 
územního plánu a nájemní smlouvy č.ev. 279/2004 sml. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního oznámit usnesení rady Místní organizaci ČSZ v Bechyni a 
informovat stěžovatele. 

 

 



USNESENÍ č. 259/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Pravidla pro prodej volných bytových a nebytových jednotek v Bechyni s účinností ke dni 1. listopadu 
2016. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zveřejnit pravidla a při prodeji volných bytů postupovat 
v souladu s novými pravidly. 

 

USNESENÍ č. 260/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
vítěze veřejné zakázky „Sdružené  dodávky elektrické energie pro město Bechyně a s ním sdružené 
zadavatele" společnost E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
na základě výsledku elektronické aukce a doporučení hodnotící komise, z důvodu nejnižší hodnoty 
nabídkového koeficientu pro postupný nákup elektrické energie. 

 

USNESENÍ č. 261/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s výpůjčkou tělocvičny xxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
pro trénink karate jeho dvou synů (xxxxxxx a xxxxxx).  

 

II.   u k l á d á 
řediteli ZŠ Františka Křižíka zajistit uzavření smlouvy v souladu se zřizovací listinou Základní školy 
Bechyně, Libušina 164, výpůjční smlouvou č.ev. 276/2009-sml, tímto usnesením a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. 

 

USNESENÍ č. 262/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
1. s pronájmem sportovní haly těmto subjektům: 

- FC Leader 90 Bechyně, IČ 46632573, zastoupený p. xxxxxx xxxxxxx (fotbal), 
- xxxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (tenis), 
- xxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nohejbal), 
- TJ Březnice, IČ 65018648 (fotbal), 
- xxxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (tenis), 
- SK Rakeťáci Bechyně, IČ 01390678, zastoupený panem xxxxxxxx xxxxxxxx (florbal), 
- Letecko-modelářský klub Bechyně, IČ 60062461, zastoupený p. xxxxxxxxx xxxxxxx 

(pro činnost klubu). 
     Nájemné činí 250 Kč za hodinu, smlouvy se uzavírají na dobu určitou do 30. 6. 2017. 

 

2. s pronájmem sportovní haly xxxxx xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 
volejbal). 
Nájemné činí 120 Kč za hodinu, zájmová činnost je provozována učiteli školy, smlouvy se 
uzavírají na dobu určitou do 30. 6. 2017. 

 

3. s pronájmem tělocvičny těmto subjektům: 
- TJ Jiskra Bechyně, IČO 14504481, zastoupená xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (taiči), 
- Shotokan karate klub Bechyně, IČ 68521324, zastoupený xxxxxx xxxxxxxx (karate), 
- xxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Bechyně (TRX - skupinová cvičení), 
- xxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (aerobic), 



            Nájemné činí 50 Kč za hodinu, smlouvy se uzavírají na dobu určitou do 30. 6. 2017. 
 

4. s výpůjčkou sportovní haly těmto subjektům: 
- FC Bechyně, IČ 16847717, zastoupený xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (fotbal mládežnických 

oddílů), 
- SUPŠ Bechyně, IČ 60061880, zastoupená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dívčí kopaná - žákyně 

střední školy), 
- půjčkou tělocvičny xxxx xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (skautský 

oddíl Bechyně - sportovní aktivity). 
 Výpůjční smlouvy se uzavírají bezúplatně na dobu určitou do 30. 6. 2017. 

 

II.   u k l á d á 
řediteli ZŠ Františka Křižíka zajistit uzavření smluv v souladu se zřizovací listinou Základní školy 
Bechyně, Libušina 164, výpůjční smlouvou č.ev. 276/2009-sml, tímto usnesením a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. 

 

USNESENÍ č. 263/22-16 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
1. s pronájmem tělocvičny těmto subjektům: 

- xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (volejbal), 
- xxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (pouštění leteckých 

modelů), 
- xxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (nohejbal), 
- xxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (basketbal 

mužů), 
- xxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (cvičení aerobicu), 
- xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (stolní tenis - trénink a 

soutěže), 
- xxxxxx xxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (sálová kopaná mužů), 
- xxxxxx xxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (nohejbal), 
- xxxxxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx (volejbal), 
- xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (volejbal), 
- xxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (sálová 

kopaná). 
     Nájemné činí 100 Kč za hodinu, smlouvy se uzavírají na dobu určitou do 30. 6. 2017. 

 

2. s pronájmem tělocvičny xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 
(florbal). 
Nájemné činí 130 Kč za hodinu z důvodu používání školních mantinelů na florbal. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2017. 

 

3. s pronájmem učebny č. 55 paní xxxxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxx za účelem tvořivé činnosti. 
Nájemné činí 80 Kč za hodinu, smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2017. 

 

4. s výpůjčkou tělocvičny těmto subjektům: 
- Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, IČ 60061880, Písecká 203, Bechyně 

(reciproční výměna tělocvičen pro výuku), 
- xxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (trénink mládeže obou 

zákl. škol ve stolním tenise), 
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (florbal a nohejbal 

provozovaný učiteli a dalšími členy zájmového sdružení Pedagog Bechyně). 
             Výpůjční smlouvy se uzavírají bezúplatně na dobu určitou do 30. 6. 2017. 
 

II.   u k l á d á  
řediteli ZŠ Školní zajistit uzavření smluv v souladu se zřizovací listinou Základní školy Bechyně, Školní 
293, výpůjční smlouvou č.ev. 277/2009-sml, tímto usnesením a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. 
 


