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

konaného dne 18. 1. 2017 
 
 
 

USNESENÍ č. 1/01-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 50/2016  
navýšení příjmů na: 
pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 2.000 Kč - příspěvek na výkon veřejné správy 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 2.000 Kč převod 
finančních prostředků do následujícího roku 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 1/2017  
snížení příjmů na: 
podseskupení položek 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb: 
pol.1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 230.000 Kč 
pol.1355 Odvody z výherních hracích přístrojů ve výši  3.060.000 Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1381 Daň z hazardních her ve výši 3.250.000 Kč 
pol.1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 1.000 Kč 
pol.1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 39.000 Kč 
- rozpočtové opatření je provedeno z důvodu novely rozpočtové skladby, vyhláška č.463/2016 
 

3.   Rozpočtové opatření č. 2/2017  
navýšení příjmů na: 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 1.500 Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 1.000.000 Kč opravy veřejného 
osvětlení v Bechyni 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši  998.500 Kč 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního: 
a) zapracovat RO č.50/2016 do rozpočtu města Bechyně na rok 2016. 
b) zapracovat RO č.1/2017 a č. 2/2017 do rozpočtu města Bechyně na rok 2017. 
 

USNESENÍ č. 2/01-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Bechyně, IČ 46630716, 
391 65 Bechyně, sídl. Obránců míru 822, na udržování a provoz sbírek historických předmětů požární 
ochrany, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, podpora činnosti mladých hasičů. 
 

II.   s c h v a l u j e 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 3/2017-sml o poskytnutí dotace se Sborem dobrovolných hasičů 
Bechyně, IČ 46630716. 
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USNESENÍ č. 3/01-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o  
prominout promlčené pohledávky za nájemné a náklady na služby spojené s užíváním bytů včetně 
příslušenství takto: 
 

Jméno a příjmení          za byt     jistina             příslušenství 
xxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxx  23.819 Kč  248.250 Kč 
xxxxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx 90.170 Kč      5.854 Kč 
xxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxx           34.825 Kč  418.857 Kč 
xxxx xxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 30.783 Kč  129.395 Kč 
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 13.808 Kč  102.641 Kč 
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 18.364 Kč  107.561 Kč 
xxxx xxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 27.532 Kč  334.339 Kč 
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx     6.603 Kč    33.336 Kč 
xxxxxx xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxx  26.729 Kč  344.791 Kč 
xxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx           20.520 Kč  260.921 Kč 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 30.195 Kč  350.052 Kč 
xxxxx xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 20.898 Kč  100.692 Kč 
xxxxxx xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  33.940 Kč  368.099 Kč 
xxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 11.004 Kč  147.472 Kč 
xxxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxxxxx  33.760 Kč  420.364 Kč 
xxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxx  79.412 Kč  848.159 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
jednateli BYTENES Bechyně spol. s r.o. postupovat v souladu s tímto usnesením. 
 

USNESENÍ č. 4/01-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o  
o demolici objektu bývalých jatek, který se nachází v areálu městského sportovního stadionu 
na par.č. 1256 v k.ú. Bechyně.  
 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru investičního zajistit demolici objektu. 
 

USNESENÍ č. 5/01-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2017-2026 pro město Bechyni 
2. Plán financování obnovy vodovodů na období 2017-2026 pro soustavu Bechyňsko 

 
 
 
 
 
 

 

 Ing. Pavel Houdek  

starosta města 

 

 

 

 


