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

konaného dne 21. 12. 2016 
 
 
 

USNESENÍ č. 80/06-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 44/2016  
snížení příjmů na: 
par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 800 Kč 
navýšení příjmů na: 
par.2212 silnice, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 30.000 Kč 
par.3111 mateřské školy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 35.554 Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši  64.754 Kč - finanční 
prostředky převáděné do následujícího rozpočtového roku  
 

2.   Rozpočtové opatření č. 45/2016  
snížení výdajů na: 
par.3312 hudební činnost, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 10.000 Kč 
par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí, pol.5171 opravy a udržování ve výši 590.000  Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 50.000 Kč, 
pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 198.000 Kč 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 17.000 Kč, 
pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 3.000 Kč 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 5.000 
Kč, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 66.000 Kč 
par.3513 lékařská služba první pomoci, pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 1.500 Kč 
par.4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 3.000 Kč, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 7.000 Kč 
par.4379 ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence, pol.5213 neinvestiční transfery 
nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 3.000 Kč, pol.5221 neinvestiční 
transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 10.000 Kč, pol.5222 neinvestiční transfery 
spolkům ve výši 12.000 Kč, pol.5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 
ve výši 5.000 Kč, pol.5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ve výši 3.000 Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 983.500 Kč - finanční 
prostředky převáděné do následujícího rozpočtového roku  
 

3.   Rozpočtové opatření č. 46/2016  
snížení výdajů na: 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 22.000 Kč 
snížení příjmů na: 
pol.1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 29.744 Kč  
pol.1511 daň z nemovitých věcí ve výši 64.444 Kč 
pol.1341 poplatek ze psů ve výši 572 Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost a funkčních požitků ve výši 698.335 Kč 
pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 509.186 Kč 
pol.1121 daň z příjmů právnických osob ve výši 1.276.190 Kč 
pol.1211 daň z přidané hodnoty ve výši 1.053.804 Kč 
poil.1340 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 24.664 Kč 
pol.1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 247.004 Kč 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 67.282 Kč 
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pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 5.522 Kč 
pol.1351 odvod loterií a podobných her kromě výherních racích přístrojů ve výši 75.748 Kč 
pol.1355 odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 966.149 Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 158.560 Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 5.009.684 Kč - finanční 
prostředky převáděné do následujícího rozpočtového roku  
 

4.   Rozpočtové opatření č. 47/2016  
snížení příjmů na: 
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 2.003 Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 23.071 Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
7.206 Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 36.570 Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
4.551 Kč, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 1.800 Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2111 příjmy 
z poskytování služeb a výrobků ve výši 16.120 Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 882 Kč 
navýšení příjmů na: 
par.1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 573 Kč, pol.2133 příjmy z pronájmu movitých 
věcí ve výši 89 Kč 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 125.686 Kč 
par.1037 celospolečenské funkce lesů, pol.2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 
3.786 Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 18.859 Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí ve výši 500 Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 78.933 Kč, 
pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1.345.876 Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 
ve výši 145.293 Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2.000 Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol. pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 113.559 Kč, 
pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 7.400 Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 ostatní příjmy z vlastních činností ve výši 38.947 
Kč, pol.2131 příjmy z pronájmu pozemků ve výši 35.811 Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 3.007 Kč, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 10.148 Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
38.308 Kč 
par.3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 106.899  Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, poíl.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
8.100 Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 5.857 Kč, 
pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 13.109 Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 900 Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 2.011.437 Kč - finanční 
prostředky převáděné do následujícího rozpočtového roku  
 

5.   Rozpočtové opatření č. 48/2016  
snížení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 90.000 Kč  
par.3513 lékařská služba první pomoci, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 170.000 Kč snížení dotace na provoz Zdravotního střediska Bechyně 
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navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 260.000 Kč navýšení dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně 
 

6.   Rozpočtové opatření č. 49/2016  
snížení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 7.932 Kč příspěvek z Úřadu 
práce České republiky, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 
za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
na jejich vytvoření  
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 
7.880 Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 1.968 Kč plat a zákonné odvody na sociální zabezpečení - uklízeč veřejných 
prostranství - s účelovým znakem 13013, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.880 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
ve výši 133 Kč pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 1.783 Kč zdravotní pojištění a  náhrady 
za nemoc - uklízeč veřejných prostranství - s účelovým znakem 13013, 
pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 7.880 Kč - uklízeč veřejného prostranství - 
bez účelového znaku 
 

7.   změna závazných ukazatelů: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2016: 
USNESENÍ č. 95/07-15 Z, bod II. ze dne 16. 12. 2015 
takto: transfer pro Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00572409 pro rok 2016 činí: 
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 483.000 Kč  
(sníženo RO č.48/2016 o 170.000 Kč) 
 

USNESENÍ č. 19/02-16 Z, bod II. ze dne 27. 4. 2016 
takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2016 činí: 
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5.195.000 Kč  (navýšeno RO 
č.48/2016 o 260.000 Kč) 
 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru finančního zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 44/2016 - č. 49/2016 do rozpočtu města Bechyně na rok 2017. 
 

USNESENÍ č. 81/06-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   s c h v a l u j e 

1. rozpočet města Bechyně na rok 2017 jako schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 ve výši 
121.114.239 Kč, celkovými výdaji třídy 5 a 6 ve výši 144.100.994 Kč a financováním třídy 8 
ve výši 22.986.755 Kč 

       Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2017 zastupitelstvo schvaluje v členění dle přílohy č. 1. 
 

2. neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2017: 
-   Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:         1.660.000 Kč 
-   Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766:               2.437.000 Kč 
-   Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723:                     3.100.000 Kč 
-   Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409:               406.000 Kč 
-   Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:           5.705.000 Kč 

 

3. investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2017: 
-   Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:                          200.000 Kč 
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II.   s t a n o v u j e 
radě města rozsah provádění rozpočtových opatření v částkách do výše 30 mil. Kč, ve smyslu § 102 
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. 
 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady. 

 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné, a má jen formální charakter, protože výdaj musí 
být realizován. 

 

d) přesuny finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 Běžné výdaje a třídy 6 
Kapitálové výdaje. 

 

USNESENÍ č. 82/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   s c h v a l u j e  
prodej části pozemku par.č. 655 v k.ú. Bechyně o výměře 37 m

2
, která byla v GP č. 1643-1128/2016 

ze dne 20.10.2016 označena novým par.č.655/2 panu xxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxx 
xxxxxxx za celkovou kupní cenu 4.440 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením. 
 

USNESENÍ č. 83/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   r e v o k u j e 
usnesení č. 48/04-16 Z ze dne 14. 9. 2016 ve věci odkoupení pozemku č.par. 47/22 v k.ú. Senožaty 
u Bechyně za cenu 60 Kč za m

2
 od paní xxxx xxxxxxxxxx. 

 

II.   s o u h l a s í 
s odkoupením části pozemku č.par. 47/22 o výměře 738 m

2
, která byla od tohoto pozemku oddělena 

geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, č. GP 157-97/2016 xxxxxxxxxxx xxxxx ze dne 11. 10. 
2016 a byla v tomto GP označena původním číslem č.par. 47/22 v k.ú. Senožaty u Bechyně, za cenu 
60 Kč za m

2
 (tj. celkem 44.280 Kč) od paní xxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. 

 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit odkoupení pozemku.  
 

USNESENÍ č. 84/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   r e v o k u j e 
usnesení č. 64/9-12 Z ze dne 28.11.2012 ve věci bezúplatného převodu pozemku č.par. 2067/1 v k.ú. 
Bechyně z ČR-SPÚ do vlastnictví města Bechyně 
 

II.   s o u h l a s í 
s bezúplatným převodem části pozemku č.par. 2067/1 o výměře 210  m

2
 v k.ú. Bechyně, která byla 

od tohoto pozemku oddělena oddělovacím geometrickým plánem č. 1651-1361/2016 ze dne 6. 12. 
2016 vyhotoveném Geodetickou kanceláří Ing. Dvořáčka a označena v tomto geometrickém plánu 
novým číslem č.par. 2067/4 v k.ú. Bechyně, z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu 
do vlastnictví města Bechyně. 
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III.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit bezúplatný převod pozemku do vlastnictví města.  
 

USNESENÍ č. 85/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   s o u h l a s í  
s tím, aby město Bechyně podalo žádost o převod části pozemku par č. 145/28 o výměře cca 810 m

2
, 

pozemku par.č. 590/12 o výměře 8 m
2
 a pozemek parc.č.590/11 o výměře 634 m

2
 v k.ú. Senožaty 

u Bechyně na Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu podat žádosti o bezúplatné převody v souladu s usnesením. 
 

USNESENÍ č. 86/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   s c h v a l u j e  
toto usnesení: "Zastupitelstvo města Bechyně projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a 
současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp.č. 1555/18, pp.č. 1559/15 a pp.č. 1559/19 vše 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bechyně z vlastnictví České republiky, příslušnosti 
hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Bechyně." 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města 
Bechyně. 
 

USNESENÍ č. 87/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   s o u h l a s í  
se změnou v seznamu bytů, který byl schválen  usnesením č. 62 zastupitelstva města Bechyně dne 
19. 6. 2002 - prodej bytu č. 827/14 v domě čp. 826, 827, k bytu náležejícího podílu o velikosti 
5585/241944 na společných částech budovy čp. 826, 827 a podílu o stejné velikosti na pozemku 
č.par. st. 1978/173 v k.ú. Bechyně novému nájemci - panu xxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx.   
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zaslat nájemci nabídku k odkoupení bytové jednotky. 
 

USNESENÍ č. 88/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č. 6 v domě Na Libuši čp. 626 Bechyně, o velikosti 3 + 1 v 1. nadzemním 
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8327/225110 k parcele parc. č. st. 2140/3 o výměře 914 m

2
 a 

ke společným částem budovy čp. 624, 625, 626, 627, 628  v k. ú. a obci Bechyně, manželům 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, oba bytem 
xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 400.500 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit prodej bytové jednotky v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 89/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   r o z h o d l o  

1. podle § 6 odst. 5 písm. a) a podle § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení nového 
Územního plánu Bechyně. 
 

2. pořizovatelem Územního plánu Bechyně bude Městský úřad Tábor podle § 6 odst.1 písm.c) 
stavebního zákona 

 

II.   j m e n u j e 
pověřeným zastupitelem Ing. Josefa Válka. 
 

USNESENÍ č. 90/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   r u š í   
členství města Bechyně ve společnosti Toulava, o.p.s. 
 

II.   s c h v a l u j e 
Smlouvu o partnerství (ev.č. 293/2016-sml.) s destinační společností Toulava, o.p.s., jejímž 
předmětem je účast města na rozvoji regionu v oblasti turistického ruchu. 

 

USNESENÍ č. 91/06-16 Z 

 
Zastupitelstvo města Bechyně   
I.   s o u h l a s í    
s dokončením opravy terasy před hotelem Panská spočívající v dodávce a montáži litinového zábradlí 
stejného provedení použitého na nám. T. G. Masaryka.  
 

II.   u k l á d á 
odboru investičnímu zajistit dokončení opravy terasy před hotelem Panská v souladu s tímto 
usnesením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Pavel Houdek  

starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 


