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Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 14. 5. 2019 
(usnesení č. 121 - 127) 

 
 
 
 

USNESENÍ č. 121/10-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
o tom, že veřejná zakázka "Bytové domy, Bechyně, sídl. Na Libuši č.p. 621-623, č.p. 629-630, 
č.p. 698-700 - výměna oken" bude zadána firmě Kadlec okna dveře s.r.o. se sídlem Purkyňova 2986, 
390 02 Tábor, IČ: 28118944. 

 

II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o dílo č.ev. 272/2019-sml. s firmou Kadlec okna dveře s.r.o. se sídlem Purkyňova 
2986, 390 02 Tábor, IČ: 28118944. jejímž předmětem je realizace stavby "Bytové domy, Bechyně, 
sídl. Na Libuši č.p. 621-623, č.p. 629-630, č.p. 698-700 - výměna oken". 
 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního: 

a) poslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří byli vyzváni k účasti 
v elektronické aukci. 

b) zajistit uzavření smlouvy o dílo. 
Termín: ihned 

 

USNESENÍ č. 122/10-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
o tom, že úprava topného systému v městských nájemních bytech bytových domů č.p. 615-617 a č.p. 
701-703 na sídl. na Libuši bude řešena připojením bytových domů na centrální teplovodní vytápění 
tzn. teplovodní přípojky + domovní výměníkové stanice + otopná soustava + deskové radiátory. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního poptat ke zpracování projektovou dokumentaci na úpravu topného 
systému. 

Termín: ihned 
 

USNESENÍ č. 123/10-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Bytový dům sídl. Na Libuši č.p. 701-703 - výměna oken, 
střešních oken, dveří a oprava fasády". 
 

II.   r o z h o d l a 
o tom, že k předložení nabídky budou vyzváni dodavatelé viz. příloha zápisu č. 1. 

 
III.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního vyzvat schválené dodavatele k předložení nabídky. 

Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 124/10-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
1. o tom, že veřejná zakázka na opravu chodníku a veřejného osvětlení v Písecké ulici okolo 

Domova mládeže v Bechyni bude zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu I. stupně. 
2. o tom, že oprava chodníku a veřejného osvětlení v Písecké ulici okolo Domova mládeže 

v Bechyni bude zadána firmě Petr Koudelka se sídlem Táborská 109, 391 65 Bechyně, IČ: 
46697021. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního vystavit objednávku na tyto práce a zajistit opravu v souladu s tímto 
usnesením. 

Termín: ihned 
 

USNESENÍ č. 125/10-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Rozpočtové opatření č. 13/2019  
navýšení příjmů na: 
pol.4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 215.000 
Kč - dotace na volby do Evropského parlamentu 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 78.636 Kč - dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 1.124.956 Kč - dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Základní školu Bechyně, Školní 293 v oblasti 
prioritní osy 3 OP VVV na projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011311  
navýšení výdajů na: 
par.6117 Volby do Evropského parlamentu, pol.5019 Ostatní platy ve výši 5.000 Kč, pol.5021 Ostatní 
osobní výdaje ve výši 160.000 Kč, pol.5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
ve výši 1.700 Kč, pol.5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek  ve výši 6.300 Kč, pol.5139 Nákup 
materiálu ve výši 14.000 Kč, pol.5161 Služby pošt ve výši 5.000 Kč, pol.5162 Služby telekomunikací a 
radiokomunikací ve výši 2.000 Kč, pol. 5164 Nájemné ve výši 10.000 Kč,  pol.5173 Cestovné ve výši 
2.000 Kč, pol.5175 Pohoštění ve výši 9.000 Kč - výdaje související s konáním voleb do Evropského 
parlamentu 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech ve výši  59.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 14.750 Kč, pol.5032 Povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4.886 Kč - plat a zákonné odvody na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění – sociální pracovnice 
par.3113 Základní školy, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 
1.124.956 Kč dotace pro Základní školu Bechyně, Školní 293 na projekt 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011311 
 

2. Rozpočtové opatření č. 14/2019  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 26.000 Kč neinvestiční dotace z Jihočeského 
kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Bechyňské jaro 2019 XXVII. 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 70.000 Kč neinvestiční dotace z Jihočeského 
kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Festival dechových hudeb XXVII. 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 70.000 Kč neinvestiční dotace z Jihočeského 
kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Divadlo v Trávě XXVII. 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 40.000 Kč neinvestiční dotace z Jihočeského 
kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt OBRAZ – Deskový obraz Panna Marie 
Bechyňská (Pieta) 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 75.000 Kč neinvestiční dotace z Jihočeského 
kraje na projekt Oprava ohradní zdi na starém hřbitově v Michalské ulici v Bechyni 
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pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 100.000 Kč neinvestiční dotace z Jihočeského 
kraje na projekt Regenerace volejbalového hřiště na městském stadionu v Bechyni 
pol.4222 Investiční přijaté transfery od krajů ve výši 78.000 Kč investiční dotace z Jihočeského kraje 
na projekt Městský stadion – nákup venkovního workoutového vybavení 
navýšení výdajů na: 
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 26.000 Kč - dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Bechyňské 
jaro 2019 XXVII. 
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 70.000 Kč - dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Festival 
dechových hudeb 2019 XXVII. 
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 70.000 Kč - dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Divadlo 
v Trávě XXVII. 
par.3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 40.000 Kč       
- dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt OBRAZ – Deskový obraz Panna Marie 
Bechyňská (Pieta), pol.5171 Opravy a udržování ve výši 75.000 Kč - oprava ohradní zdi na starém 
hřbitově v Michalské ulici v Bechyni 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 100.000 Kč  
- regenerace volejbalového hřiště na městském stadionu v Bechyni, pol.6122 Stroje, přístroje a 
vybavení ve výši 78.000 Kč městský stadion – nákup venkovního workoutového vybavení 
 

3. Změna rozpisu rozpočtu č. 2019/7  
snížení výdajů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5168 Zpracování dat a služby související 
s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 1.487 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 
ve výši 1.487 Kč daň z nemovitosti 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat rozpočtová opatření č.13/2019, 14/2019 a změnu rozpisu 
rozpočtu č.2019/7 do rozpočtu města Bechyně na rok 2019. 

 

USNESENÍ č. 126/10-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření darovací smlouvy č.ev. 269/2019-sml s Linkou bezpečí, z.s., IČ 61383198, se sídlem 

Ústavní 95, Praha, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč. 
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 270/2019-sml se spolkem Shotokan Karate Klub 
Bechyně, z.s., IČ 68521324, se sídlem Parkány 535, Bechyně, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na sportovní a závodní činnost spolku pro rok 2019, 
oddílové akce pro mládež, výjezdy závodního a reprezentačního týmu, úhradu startovného, 
na vánoční besídku pro děti a jejich rodiče, pořádání seminářů, úhrady pronájmu sportovišť.   

 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 277/2019-sml s akademickým sochařem xxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč 
na zorganizování výstavy (Galerie U Prstenu Praha, Galerie Na chodbě SUPŠ Bechyně), 
vydání katalogu a zřízení webové prezentace. Uzavření smlouvy je podmíněno schválením 
rozpočtového opatření zastupitelstvem města. 

 

II.   u k l á d á 
1. odboru majetkovému a právnímu uzavřít smlouvy v souladu s usnesením. 
2. vedoucí odboru finančního předložit na jednání ZM rozpočtové opatření v souladu 

s usnesením. 
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USNESENÍ č. 127/10-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s tím, aby Základní škola Bechyně, Školní 293 uzavřela výpůjční smlouvu s Českým svazem včelařů, 
z.s., základní organizace Bechyně,  IČO 69538379, se sídlem Bechyně, Lišky 807, jejímž předmětem 
je bezplatné užívání prostoru nad výměníkem v 1. pavilonu objektu základní školy na dobu neurčitou 
s 3 měsíční výpovědní lhůtou pro činnost svazu včelařů. 
 

II.   u k l á d á 
řediteli ZŠ Školní uzavřít smlouvu v souladu s usnesením. 

 


