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Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 12. 2017 
(usnesení č. 320 - 329) 

 
 
 

USNESENÍ č. 320/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   p o v ě ř u j e 
s účinností od 1. ledna 2018 starostu a vedoucí odboru VaSV uzavíráním smluv tak, jak je uvedeno 
v příloze tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. 321/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření výpůjční smlouvy č.ev. 309/2017-sml, jejímž předmětem je užívání nemovitých věcí, které 
byly ve vlastnictví spol. BYTENES Bechyně spol. s.r.o. (na LV č. 2597 pro k.ú. Bechyně) a které 
Služby města Bechyně, p.o. potřebuje k výkonu své činnosti, s účinností od 1. ledna 2018, s výjimkou 
částí těchto nemovitostí, které jsou užívány nájemci na základě platných nájemních smluv se xxxxxxx 
xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxx, se spol.  AUTOHAS Bechyně s.r.o. a se spol. ELEXPRES-
ELEKTROSERVIS s.r.o. a těch částí nemovitostí, které Služby města Bechyně, p.o. k výkonu své 
činnosti nepotřebuje. 
 

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

 

USNESENÍ č. 322/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 
usnesení č. 296/23-17 R ze dne 27. 11. 2017 tak, že z vlastnictví společnosti BYTENES Bechyně 
spol. s r.o. do vlastnictví města Bechyně přechází darovací smlouvou hmotné movité věci, které jsou 
uvedeny v inventurních seznamech, vyjma dotovaných aut  

1.) Nákladní automobil a Nosič výměnných nástaveb – IVECO - typ IG12CE2BA – SPZ – 6C8 
67-91 Nosič kontejnerů – NKH 8T-390 (výrobní číslo NH3068) Datum první registrace 4. 5. 
2015 a  

 

2.) Zvláštní motorové vozidlo Pracovní stroj samojízdný – nosič výměnných nástaveb – NILFISK 
EPINGEN GMNH (obchodní označení CITY RANGER 3500) -  SPZ – C02 43-28 Datum 
první registrace 2. 10. 2013.  

 

USNESENÍ č. 323/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   r u š í 
usnesení č. 293/23-17 R ze dne 27. 11. 2017 o jmenování likvidátora společnosti BYTENES Bechyně 
spol. s r.o. 

 

II.   j m e n u j e 
jednatelem společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. s účinností od 1. ledna 2018 pana xxxxxxxxxx 
xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. 

 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit zápis jednatele do obchodního rejstříku. 
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USNESENÍ č. 324/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
plat ředitele příspěvkové organizace Služby města Bechyně s účinnosti od 1. 1. 2018. 

 

USNESENÍ č. 325/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 na období 

2019 - 2022 - viz příloha tohoto usnesení, 
2. střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Františka Křižíka Bechyně na období 2019 - 2022 

- viz příloha tohoto usnesení, 
3. střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Bechyně, Školní 293 na období 2019 - 2022 - viz 

příloha tohoto usnesení, 
4. střednědobý výhled rozpočtu Zdravotního střediska Bechyně na období 2019 - 2022 - viz 

příloha tohoto usnesení, 
5. střednědobý výhled rozpočtu Kulturního střediska města Bechyně na období 2019 - 2022 - viz 

příloha tohoto usnesení. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního seznámit příspěvkové organizace s usnesením rady. 

 

USNESENÍ č. 326/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. rozpočet Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 na rok 2018 – viz příloha tohoto 

usnesení, 
2. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 1.700.000 Kč pro Mateřskou školu 

Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 – viz příloha tohoto usnesení, 
3. rozpočet Základní školy Františka Křižíka Bechyně na rok 2018 – viz příloha tohoto usnesení, 
4. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 2.400.000 Kč pro Základní školu 

Františka Křižíka Bechyně – viz příloha tohoto usnesení, 
5. rozpočet Základní školy Bechyně, Školní 293 na rok 2018 – viz příloha tohoto usnesení, 
6. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 3.100.000 Kč pro Základní školu 

Bechyně, Školní 293 – viz příloha tohoto usnesení, 
7. rozpočet Zdravotního střediska Bechyně na rok 2018 – viz příloha tohoto usnesení, 
8. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 516.000 Kč pro Zdravotní středisko 

Bechyně – viz příloha tohoto usnesení, 
9. rozpočet Kulturního střediska města Bechyně na rok 2018 – viz příloha tohoto usnesení. 

(neinvestiční příspěvek od města Bechyně ve výši 6.250.000 Kč je samostatnou položkou 
v rozpočtu Kulturního střediska města Bechyně na rok 2018) 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního: 

a) seznámit příspěvkové organizace s usnesením rady. 
b) řediteli nově zřízené příspěvkové organizace Služby města Bechyně, p.o. zveřejnit návrh 

rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Služeb města Bechyně, p.o. 
na období 2019 - 2022 a předložit dokumenty na příští jednání rady města. 
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USNESENÍ č. 327/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
rozpis rozpočtu města Bechyně pro rok 2018 podle podrobné rozpočtové skladby, která je přílohou 
tohoto zápisu. 
 

II.   p o v ě ř u j e 
vedoucí finančního odboru prováděním změn rozpisu rozpočtu v členění tzv. ORG, ORJ, 
záznamových jednotek, nástrojů, zdrojů, účelových znaků. 

 

USNESENÍ č. 328/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změna rozpisu rozpočtu č. 2017/15 
snížení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 2.000 Kč 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5169 Nákup ostatních služeb 
ve výši 1.800 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.5151 Studená voda ve výši 1.945 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 4.800 Kč 
par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 11.000 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 20.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5173 Cestovné ve výši 2.000 Kč cestovné 
městské lesy 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 
1.800 Kč materiál SPOZ 
par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.5154 Elektrická energie ve výši 1.945 Kč elektrická 
energie bazén 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5168 Zpracování dat a služby související 
s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 2.800 Kč služby GIS, pol.5361 Nákup kolků 
ve výši 2.000 Kč kolky 
par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 11.000 Kč sběrný dvůr 
- služby 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 20.000 Kč údržba výtahu a 
služby pro úřad  
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 2017/15 do rozpočtu města 
Bechyně na rok 2017. 

 

USNESENÍ č. 329/25-17 R 

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á 
jednateli společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. odsouhlasit na schůzi shromáždění Společenství 
vlastníků jednotek Bechyně 664-666 smlouvu o dílo „Obnova střešního pláště, výměna klempířských 
prvků a oprava komínů na bytovém domě sídl. Na Libuši č.p. 664-66, v Bechyni, vč. tepelné izolace 
na podlahy půdy" se zhotovitelem díla firmou Domkář Stanislav, IČ 74735543, se sídlem Prostřední 
216, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny. 
  


