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

konaného dne 13. 6. 2018 
 
 
 

USNESENÍ č. 18/03-18 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 18/2018  
navýšení příjmů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary 
ve výši 5.000 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 38.756 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 
ve výši 41.000 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.236 Kč 
pol.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 55.000 Kč 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 545.508 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč opravy komunikací v Bechyni 
par.3316 Vydavatelská činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 47.000 Kč dotace 
pro Klub českých turistů - odbor Bechyně, o.s., IČ 16847482 na vydání sborníku, pol.5492 Dary 
obyvatelstvu ve výši 10.000 Kč dotace xxxxxxxxxx na vydání knihy Bechyňské vyprávění dědy Josefa 
par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 131.500 Kč projektová dokumentace 
pro stavbu Bytový dům pro seniory Bechyně 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 19/2018  
snížení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 19.491 Kč dotace z Úřadu 
práce na vytvoření místa veřejně prospěšných prací 
navýšení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 0,26 Kč dotace z MŽP 
na projekt Systém odděleného sběru Bechyně – technické vybavení 
pol.4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 0,06 Kč dotace z MŽP 
na projekt Systém odděleného sběru Bechyně – technické vybavení 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 14.053,68 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
ve výši 14.054 Kč plat bechyňské městské lesy 
snížení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
ve výši 14.054 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a  příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 4.009 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
1.428 Kč plat a zákonné odvody v bechyňských městských lesích 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 20/2018   
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
217.800 Kč 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 6.500 Kč 
pol.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 3.500 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 37.800 
Kč daň z přidané hodnoty 
par.2141 Vnitřní obchod, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 70.000 Kč dotace Spolku 
tradičních keramických řemesel, IČ 06162240  na pořádání Keramických trhů v Bechyni 
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par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5175 Pohoštění ve výši 5.500 Kč, pol. 5194 Věcné 
dary ve výši 4.500 Kč – JSDH Bechyně – O pohár starosty města Bechyně – sv. Florián 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 80.000 Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský festival 
dechových hudeb a Bechyňské doteky  
par.3419 Ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 30.000 Kč 
dotace Zbytku světa Bechyně, IČ 75011034, na Koloběžkovou Grand prix Bechyně 
 

4.   Rozpočtové opatření č. 21/2018   
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 540.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 30.000 Kč 
opravy auta, techniky a lesních cest 
par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 100.000 Kč opravy 
bazénu a stadionu 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 
400.000 Kč oprava kanalizace na sídl. Obránců míru 
par.6320 Pojištění funkčně nespecifikované, pol.5163 Služby peněžních ústavů ve výši 10.000 Kč 
pojištění majetku města Bechyně 
 

5.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018: 
USNESENÍ č. 70/08-17 Z, bod I., 2. ze dne 20. 12. 2017 
takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2018 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6.330.000 Kč   
(navýšeno RO č. 20/2018 o 80.000 Kč) 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat RO č. 18/2018 - č. 21/2018 do rozpočtu města Bechyně na rok 
2018.   
 

 

USNESENÍ č. 19/03-18 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2017, a to bez výhrad. 
 

II.   s c h v a l u j e 
1. závěrečný účet města Bechyně včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Bechyně za rok 2017, které vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
 

2. plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2017 po konsolidaci: 
- celkové příjmy:                                                 142.574.502,42 Kč 
- celkové výdaje:                                                 136.353.067,65 Kč 
- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (přebytek):        6.221.434,77 Kč 
- třída 8 financování:             - 6.221.434,77 Kč 

 

3. účetní závěrku města Bechyně za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017. 
 

4. výsledek hospodaření města Bechyně k 31. 12. 2017 po zdanění (zisk) ve výši 14.704.053,30 Kč. 
 
 

USNESENÍ č. 20/03-18 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č. 577/6 o výměře 76 m

2
 v k.ú. Senožaty u Bechyně, která byla oddělena 

od tohoto pozemku GP č. 160-1251/2016 ze dne 14. 11. 2016 a označena novým par.č. 577/2 v k.ú. 
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Senožaty u Bechyně, panu xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, za celkovou 
kupní cenu 4.560 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 21/03-18 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. prodej bytové jednotky č. 1 v domě Na Libuši čp. 649 Bechyně, o velikosti 3 + 1 v 1. nadzemním 

podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8754/224398 ke stavební parcele parc. č. st. 2133/3 
o výměře 914 m

2
 a ke společným částem budovy čp. 649, 650, 651, 652, 653 v k. ú. a obci 

Bechyně, panu xxxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 820.000 Kč. 

 

2. prodej bytové jednotky č. 3 v domě Na Libuši čp. 700 Bechyně, o velikosti 3 + 1 v 2. nadzemním 
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8396/129339 ke stavební parcele parc. č. st. 2113/3 
o výměře 553 m

2
 a ke společným částem budovy čp. 698, 699, 700 v k. ú. a obci Bechyně, panu 

xxxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 820.000 Kč. 

 

3. prodej bytové jednotky č. 4 v domě Na Libuši čp. 663 Bechyně, o velikosti 2 + 1 ve 3. nadzemním 
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6534/134972 ke stavební parcele parc. č. st. 2128/1 
o výměře 540 m

2
 a ke společným částem budovy čp. 661, 662, 663 v k. ú. a obci Bechyně, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu 581.239 Kč. 

 
II.   s c h v a l u j e 
1. náhradníka pro prodej bytové jednotky č. 1 v domě Na Libuši čp. 649 Bechyně, o velikosti 3 + 1 

v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8754/224398 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2133/3 o výměře 914 m

2
 a ke společným částem budovy čp. 649, 650, 651, 652, 653 

v k. ú. a obci Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 
xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 707.777 Kč. 
 

2. náhradníky pro prodej bytové jednotky č. 3 v domě Na Libuši čp. 700 Bechyně, o velikosti 3 + 1 
v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8396/129339 ke stavební parcele parc. 
č. st. 2113/3 o výměře 553 m

2
 a ke společným částem budovy čp. 698, 699, 700 v k. ú. a obci 

Bechyně, manžele xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 781.556 Kč.  

 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 22/03-18 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Změnu č. 33 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
2. Změnu č. 35 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do Seznamů bytů a postupovat v souladu 
s Pravidly pro prodej bytů Na Libuši. 
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USNESENÍ č. 23/03-18 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

v celkové výši 195.000 Kč (z toho dotace města Bechyně činí 40.000 Kč a dotace Ministerstva 
kultury ČR činí 155.000 Kč) na obnovu kulturní památky rejstříkové číslo ÚSKP 03-4677, 
konkrétně na restaurování boční uliční fasády včetně štukové výzdoby a barevné polychromie, 
obnovu 2 ks vrat a 5 ks oken měšťanského domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 386/2018-sml. o umístění, způsobu užití a vyúčtování 
finančního příspěvku na zachování a obnovu nemovité kulturní památky (smlouva o poskytnutí 
dotace) s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx v celkové výši 
195.000 Kč (z toho dotace města Bechyně činí 40.000 Kč a dotace Ministerstva kultury ČR činí 
155.000 Kč) na obnovu kulturní památky rejstříkové číslo ÚSKP 03-4677, konkrétně 
na restaurování boční uliční fasády včetně štukové výzdoby a barevné polychromie, obnovu 2 ks 
vrat a 5 ks oken měšťanského domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

3. poskytnutí dotace Židovské obci v Praze se sídlem Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00445258 v celkové výši 51.000 Kč (z toho dotace města Bechyně činí 11.000 Kč a dotace 
Ministerstva kultury ČR činí 40.000 Kč) na obnovu kulturní památky rejstříkové číslo ÚSKP 
19571/3-4709, konkrétně na restaurování 30 ks kamenných náhrobků na židovském hřbitově 
v Bechyni, par.č. 200 v k.ú. Bechyně. 
 

4. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 385/2018-sml. o umístění, způsobu užití a vyúčtování 
finančního příspěvku na zachování a obnovu nemovité kulturní památky (smlouva o poskytnutí 
dotace) s Židovskou obcí v Praze se sídlem Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1, IČ: 00445258 
v celkové výši 51.000 Kč (z toho dotace města Bechyně činí 11.000 Kč a dotace Ministerstva 
kultury ČR činí 40.000 Kč) na obnovu kulturní památky rejstříkové číslo ÚSKP 19571/3-4709, 
konkrétně na restaurování 30 ks kamenných náhrobků na židovském hřbitově v Bechyni, par.č. 
200 v k.ú. Bechyně. 

 
 

USNESENÍ č. 24/03-18 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč Spolku tradičních keramických řemesel, IČ 06162240. 

Dotace bude použita na pronájem zvukové a světelné techniky, honoráře pro účinkující a 
pronájem LED obrazovky při akci Keramické trhy Bechyně. 
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 383/2018-sml o poskytnutí dotace Spolku tradičních 
keramických řemesel, IČ 06162240 ve výši 70.000 Kč. 

 

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

 

 

 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  

starosta města 
 

 
 


