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Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne 28.01.2020 
(usnesení č. 10 – 17) 

 
 
 

USNESENÍ č. 10/02-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s proplacením náhrady nákladů na výměnu oken nájemcům bytů v domě čp. 701 – 703 v Bechyni 
Na Libuši takto: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  22.159 Kč 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  24.310 Kč 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  25.816 Kč 

 xxxxxxxxxxxxxx    25.816 Kč 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  29.583 Kč 
Náklady budou nájemcům proplaceny poté, co bude uzavřena dohoda mezi pronajímatelem a 
nájemcem o vzájemném vyrovnání nákladů.  
 

II.   p o v ě ř u j e 
vedoucí odboru VaSV uzavřením dohod o vyrovnání nákladů. 
 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí postupovat v souladu s tímto rozhodnutím. 

Termín: 28.2.2020 
 

USNESENÍ č. 11/02-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 43/2020-sml se společností Diakonice ČCE - středisko 

Rolnička, se sídlem Mrázkova 700, Soběslav, IČ 47268701, jejímž předmětem je poskytnutí 
dotace ve výši 10.000 Kč, na spolufinancování provozu sociálních služeb centrum denních 
služeb pro děti a mladistvé a osobní asistence. 

 

2. uzavření darovací smlouvy č. ev. 44/2020-sml se společností Hospic sv. Jana N. Neumanna, 
o.p.s., se sídlem Neumannova 144, Prachatice, IČ 70853517, jejímž předmětem je poskytnutí 
daru ve výši 5.000 Kč. 

 

3. uzavření darovací smlouvy č. ev. 45/2020-sml se spolkem Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek 
Tábor, se sídlem Farského 887/17, Tábor, IČ 62540246, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 3.000 Kč. 

 

4. uzavření darovací smlouvy č. ev. 46/2020-sml s xxxxxxxxxxxxxx, s trvalým pobytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 4.000 Kč. 

 

5. uzavření darovací smlouvy č. ev. 47/2020-sml se spolkem Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Tábor, p. s., se sídlem Kvapilova 2289, Tábor, 
IČ 71252215, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč. 

 

6. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 48/2020-sml se spolkem Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Bechyně, se sídlem U Nádraží 602, Bechyně, IČ 00477451, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na Rybářský ples v Bechyni. který se koná 
29. února 2020. 

 

7. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 49/2020-sml se společností TOULAVA, o.p.s. se sídlem 
Vančurova 1946, Tábor, IČ 28149637, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 30.000 
Kč, na provoz destinační společnosti TOULAVA, o.p.s. a kofinancování jejích projektů a 
dotací. 
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8. uzavření darovací smlouvy č. ev. 50/2020-sml se spolkem I MY, o.p.s., se sídlem tř. Dr. E. 
Beneše 286/5, Soběslav, IČ 28149637, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 3.000 Kč. 

 

II.   n e s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace společnosti RC Radost o. p. s., se sídlem Kpt. Nálepky 2393, Tábor, IČ 27049931. 
 

III.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu: 

a) uzavřít smlouvy v souladu s usnesením. 
 

b) na zasedání Zastupitelstva města Bechyně předložit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace č. ev. 52/2020-sml se spolkem Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně, spolek, IČ 
14504481, se sídlem Bechyně, Písecká 358. Doporučená výše dotace 60.000 Kč. 
 

c) na zasedání Zastupitelstva města Bechyně předložit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace č. ev. 51/2020-sml se sborem Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČ 
70882835, se sídlem Pražská tř. 2666/52b, České Budějovice. Doporučená výše dotace 
40.000 Kč. 

 
 

USNESENÍ č. 12/02-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního předložit rozpočtové opatření č. 1/2020 na zasedání zastupitelstva dne 
05.02.2020. 

 
 

USNESENÍ č. 13/02-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
1. o tom, že veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace na stavbu "Stezka 

pro smíšený provoz Bechyně - Senožaty", bude zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu 
I. stupně. 

 

2. že ve věci nabídky na zpracování projektové dokumentace na stavbu "Stezka pro smíšený 
provoz Bechyně - Senožaty" budou osloveny tyto projekční kanceláře: 

a) GK PLAVEC - MICHALEC Geodetická kancelář s. r. o., Budovcova 2530, 397 01 Písek, 
IČ 26042452 

b) EKOEKO s. r. o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, IČ 25184750 
c) ROADPROJEKT s. r. o., Čechova 1467/59a, 370 01 České Budějovice, IČ 06633668 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního zajistit předložení nabídek od schválených projekčních kanceláří. 

Termín: ihned 
 
 

USNESENÍ č. 14/02-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1. zprávu o vyhodnocení veřejných zakázek schvalovaných Radou města Bechyně v roce 2019. 

 

2. zprávu o realizaci veřejných zakázek na stavební práce, jejichž hodnota nedosáhla 200.000 
Kč bez DPH. 
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USNESENÍ č. 15/02-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
výjimku ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení č. 2/2011 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, které bude vydán parkovací lístek typu „A“. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zajistit vydání parkovacího lístku v souladu s tímto usnesením. 
 
  

USNESENÍ č. 16/02-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření změny č. 6 č. ev. 18/2020-sml smlouvy o správě stadionu č. ev. 6/2006-sml s panem xxxxxxx 
xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž změna spočívá ve zvýšení mandátní odměny. 
 

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

 
 

USNESENÍ č. 17/02-20 R 

Rada města Bechyně 

I.    s o u h l a s í 
s přijetím daru v podobě uměleckých předmětů z pozůstalosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
od paní xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví města Bechyně, konkrétně do sbírky městského muzea. 
 


