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

konaného dne 04.05.2020 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 9/02-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 5/2020 
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 805.000 Kč účelová dotace z Jihočeského kraje 
na poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba  
navýšení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 598.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 148.200 Kč, pol.5032 Povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 53.800 Kč, pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci 
ve výši 5.000 Kč – platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náhrady 
mezd v době nemoci – pečovatelská služba – označení s účelovým znakem  
snížení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 598.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 148.200 Kč, pol.5032 Povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 53.800 Kč, pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci 
ve výši 5.000 Kč – platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náhrady 
mezd v době nemoci – pečovatelská služba – označení bez účelového znaku 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 805.000 Kč  
 

2.   Rozpočtové opatření č. 6/2020   
navýšení příjmů na: 
par.1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 27.334,80 Kč 
pol.1349 Zrušené místní poplatky ve výši 77.201 Kč 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 3.000 Kč 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2321 Přijaté 
neinvestiční dary ve výši 10.000 Kč finanční dar Panství Bechyně s.r.o. 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a 
drobného dlouhodobého majetku ve výši 600 Kč 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování 
služeb a výrobků ve výši 21.000 Kč, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary ve výši 6.000 Kč 
par.3513 Lékařská služba první pomoci, pol.2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací ve výši 
288.364,94 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 8.048,61 Kč 
par.3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí, pol.2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a 
krajů ve výši 5.000 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 425 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
ve výši 878 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
ve výši 17.145 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2322 Přijaté pojistné náhrady ve výši 59.452 Kč, pol.2324 Přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2.100 Kč 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4132 Převody z ostatních 
vlastních fondů ve výši 56 Kč, pol.4134 Převody z rozpočtových účtů ve výši 2.312,75 Kč 
(konsolidační položka – sociální fond) 
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snížení výdajů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5492 Dary obyvatelstvu 
ve výši 5.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5222 Neinvestiční transfery 
spolkům ve výši 15.000 dotace Spolku Zářečáci  
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 100.000 Kč opravy nebytových 
prostor 
par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 200.000 Kč opravy 
bechyňského stadionu a bazénu 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5194 Věcné 
dary ve výši 10.000 Kč balíčky pro obyvatele domu s pečovatelskou službou   
par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 5.000 Kč materiál 
na zlepšení životního prostředí a krajiny  
par.6171 Činnost místní správy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 59.452 Kč opravy vozidel a 
úřadu, pol.5499 Ostatní neinvestiční transfery ve výši 2.312,75 Kč – sociální fond 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.5342 Převodu fondu kulturních a 
sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí ve výši 2.312,75 Kč (konsolidační položka – sociální fond)  
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 139.840,60 Kč převod 
finančních prostředků do dalšího období 
- viz příloha č. 1  k rozpočtovému opatření č. 6/2020, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.   
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat RO č. 5/2020 a č. 6/2020 do rozpočtu města Bechyně na rok 
2020. 
 
 

USNESENÍ č. 10/02-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2019, 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 2019, které vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
 

2. plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2019 po konsolidaci: 

 celkové příjmy:                                                 177.951.950,11 Kč 

 celkové výdaje:                                                 194.359.716,94 Kč 

 saldo příjmů a výdajů (schodek):                                  - 16.407.766,83 Kč 

 třída 8 financování:             16.407.766,83 Kč 
 

3. účetní závěrku města Bechyně za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 
 

4. výsledek hospodaření města Bechyně k 31. 12. 2019 po zdanění (zisk) ve výši 12.390.064,57 Kč. 
 
 

USNESENÍ č. 11/02-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 109/2020-sml s FC Bechyně, z. s., IČ 16847717, se sídlem 

Písecká 358, Bechyně, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč na financování 
soutěží, turnajů, tréninkového a hráčského vybavení, nutných administrativních nákladů, dopravy, 
údržby hřiště a na drobnou údržbu kabin. 
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 214/2020-sml s Tělovýchovnou jednotou JISKRA Bechyně, 
IČ 14504481, se sídlem Písecká 358, Bechyně, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
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55.000 Kč, která bude použita pro jednotlivé oddíly na uhrazení nájmů za tělocvičny, registraci 
hráčů u svazů, proplácení cestovného na soutěže, dotaci jimi pořádaných sportovních akcí a nákup 
sportovních potřeb, vybavení jimi užívaných prostor a údržbu objektu loděnice. 

 

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

USNESENÍ č. 12/02-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu č. 40 Seznamu bytů ze dne 07.12.2011 dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do seznamu bytů a postupovat v souladu 
s Pravidly pro prodej bytů Na Libuši. 
 
 

USNESENÍ č. 13/02-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í , 
aby převisy nově budovaných lodžií (případně balkonů) nad městské pozemky a na městské pozemky 
řešila rada města dohodou o umístění stavby (tj. včetně lodžií, které budou pevně spojené 
s pozemkem).  
  
 

USNESENÍ č. 14/02-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
bezúplatný převod pozemku p. č. st. 574 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m

2
, jehož součástí 

je stavba - budova s č. p. 321, objekt občanské vybavenosti – kostel sv. Michaela, nemovitá kulturní 
památka v k. ú. Bechyně z vlastnictví Římskokatolické farnosti Bechyně do vlastnictví města Bechyně. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  
starosta města 

 
 


