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Usnesení z 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 07.02.2023  

(usnesení č. 19 – 30) 
 
 

USNESENÍ č. 19/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 24 o velikosti 3+1 v šestém podlaží domu čp. 817 v Bechyni na sídl. Obránců míru, 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku za podmínky, že současně 
xxxxxxxxxxxxxxxxx ukončí dohodou nájem bytu č. 8 o velikosti 2+1 v domě čp. 804 v Bechyni na sídl. 
Obránců míru. Nájemné bude sjednáno ve výši xx Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady 

města č. 36/5-22/R ze dne 08.03.2022. 
 

II.   u r č u j e 
náhradníka xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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. 36/5-22/R ze dne 08.03.2022. 
 

V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení 
rady města č. 36/5-22/R ze dne 08.03.2022, nabídne se byt náhradníkovi. 

 

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

 Termín: 17.02.2023 
 

USNESENÍ č. 20/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á  
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí:  

1. odsouhlasit změnu stanov, resp. nové znění stanov s tím, že 
- statutárním orgánem je předseda společenství, 
- předseda společenství může sjednávat dohody o provedení prací a o dodávce služby, 

pokud objem finančního plnění je max. 30.000 Kč, 
- do působnosti shromáždění patří mimo jiné rozhodování o opravě nebo stavební úpravě 

společné části, převyšují-li náklady částku 30.000 Kč, 
- z povinností členů společenství bude vypuštěna povinnost řídit se pravidly stanoveným i 

pro užívání společných částí domu (domovní řád), ledaže by tato pravidla schválilo 
shromáždění. 
 

2. odsouhlasit příkazní smlouvu s Alicí Michalovou, IČ 73536539, se sídlem Drahotěšice 67, 
373 41 Drahotěšice. 

 Termín: 10.02.2023 
 

USNESENÍ č. 21/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
ponechat nebytové prostory nacházející se v prvním nadzemním podlaží objektu čp. 4 na nám. T. G. 
Masaryka v Bechyni, který je součástí pozemku p. č. st. 35 v obci a k. ú. Bechyně, volné pro potřeby 
města. 
 

II.   m ě n í  
usnesení rady města č. 224/22-22/R v odstavci druhém. 
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USNESENÍ č. 22/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
Změnu rozpisu rozpočtu č. 2023/2 
snížení výdajů na: 
par.3113 Základní školy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 18.190 Kč 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 21.180 Kč 
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní státnímu rozpočtu ve výši 385.260 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3113 Základní školy, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 18.190 Kč – projektová 
dokumentace na opravu podlahy a odtokových kanálků ve vývařovně ZŠ Školní  
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 21.180 Kč – předběžné 
energetické posouzení záměru oprava teplovodu Písecká 
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům ve výši 
385.260 Kč – daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2022 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 2023/2 do rozpočtu města Bechyně 
na rok 2023.   

    Termín: 17.02.2023 
 

USNESENÍ č. 23/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu o hospodaření města Bechyně k 31.12.2022. 

    Termín: 07.02.2023 
 

USNESENÍ č. 24/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
inventarizační zprávu o průběhu, provedení a výsledcích inventarizace majetku a závazků města 
Bechyně k 31.12.2022. 

 
 

USNESENÍ č. 25/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření darovací smlouvy č. ev. 58/2023-sml s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 
Kč na pořádání turnaje FC Leader cup 2023. 

 

2. uzavření darovací smlouvy č. ev. 56/2023-sml se spolkem Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor, p.s., IČ 71252215, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5:000 Kč na provoz poradenské centra 
(cestovné, služby, telefon, internet, kancelářské potřeby, propag. materiál, nákup zboží). 

 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 45/2023-sml se Spolkem Zářečáků, IČ08685771, 
jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti spolku 
(zaplacení hudby na Zářeckou pouť, ceny pro běh Zářecká osma, zpívání u vánočního 
stromu). 
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4. uzavření darovací smlouvy č. ev. 57/2023-sml se společností APLA Jižní Čechy, z.ú., 
IČ 28552288, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na podporu 
sociálních služeb poskytovaných klientům s autismem a jejich rodinám z Bechyně. 

 

5. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 64/2023-sml se společností TOULAVA, o. p. s., 
IČ 28149637, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000 Kč na provoz 
destinační společnosti TOULAVA, o. p. s. a kofinancování jejich projektů a dotací. 

 

6. uzavření darovací smlouvy č. ev. 65/2023-sml se společností Zdravotní klaun, o.p.s., 
IČ 26547953, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč na podporu 
financování programů organizace ve spádových nemocnicích. 

 

7. uzavření darovací smlouvy č. ev. 44/2023-sml se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč 
na pořádání 27. ročníku zimního nohejbalového turnaje Memoriálu Josefa Líkaře. 

 

8. uzavření darovací smlouvy č. ev. 43/2023-sml se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč 
na pořádání 20. ročníku letního nohejbalového turnaje Memoriálu Pepíka Kučery. 

 

9. uzavření darovací smlouvy č. ev. 41/2023-sml se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Senožaty, IČ 05729998, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč 
na pořádání akcí s požární tématikou pro mladé a zvýšit jejich zájem o tuto činnost. 

 

10. uzavření darovací smlouvy č. ev. 72/2023-sml s xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 3.000 Kč na pořádání "Zimního nohejbalového turnaje města Bechyně", který se 
uskuteční 16.02.2023. 

 

II.   o d k l á d á  
žádost společnosti Atletický klub Adama Sebastiana Helceleta, z.ú., IČ 06516548, z důvodu bližšího 
upřesnění žádosti. 

 

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

                       Termín: 28.02.2023 
 

USNESENÍ č. 26/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření dodatku č. 1 č. ev. 359/2021-sml-1 ke smlouvě o zabezpečení svozu a likvidace odpadů č. 
ev. 359/2021-sml se spol. COMPAG VOTICE s.r.o., jejímž předmětem je zvýšení ceny o inflaci tj. o 
15,1 % s účinností od 01. ledna 2023 

 

II.   u k l á d á   
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí zajistit uzavření dodatku č. 1 č. ev. 359/2021-sml-1.  

 Termín: 28.02.2023 
 

USNESENÍ č. 27/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   o d v o l á v á  
Ing. Pavla Houdka z funkce jednatele společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. s účinností ke dni 
28. února 2023. 

 

II.   j m e n u j e 
Mgr. Štěpána Ondřicha do funkce jednatele společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. s účinností 
od 01. března 2023. 

 

III.   u k l á d á   
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vedoucí odboru majetkového a právního zajistit provedení změny jednatele ve veřejném rejstříku.  
 Termín: 14.02.2023 

 

USNESENÍ č. 28/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
zatížení pozemku p. č. 1041/1 v k. ú. Bechyně stavbou nové plynové přípojky a zatížení pozemku p. č. 
1035 v k. ú. Bechyně stavbou nové kanalizační přípojky k objektu čp. 604, budované v rámci stavby 
s názvem "Stavební úpravy objektu – Bechyně, U Nádraží čp. 604" za jednorázovou náhradu ve výši 
12.000 Kč bez DPH. 

 

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

1. zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ev. 067/2023-sml 
se společností PL BEKO s.r.o., IČ 280 76 826, Olší 20, 39161 Opařany. 

 Termín: 31.03.2023 
2. po dokončení stavby zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

PL BEKO s.,r.o. 
 Termín: 29.03.2024 

 

USNESENÍ č. 29/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
uzavření výpůjční smlouvy č. ev. 066/2023-sml se spolkem Spolek tradičních keramických řemesel, 
IČ 06162240, jejímž předmětem je výpůjčka náměstí T. G. Masaryka, konkrétně pozemky p. č. 1978 a 
1988 s výjimkou parkovacích míst před domy čp. 5, čp. 6, čp. 9, čp. 10, čp. 11 a čp. 12 na dobu 
od 28. července 2023 od 10 hodin do 30. července 2023 do 12 hodin za účelem uspořádání 12. 
ročníku kulturně společenské akce "Bechyňské keramické trhy 2023". 

 

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

 Termín: 10.03.2023 
 

USNESENÍ č. 30/3-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o mí   
vypracovanou studii parkových úprav nevyužité plochy pozemku vedle sběrného dvora. 

 


