
Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 17. 12. 2012 
(usnesení č. 401 - 414) 

 
 
 
USNESENÍ č. 401/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   r o z h o d l a   
přidělit manželům xxxx, nar. xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
oběma trvale bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, namísto bytové náhrady (přístřeší) byt č. 3 
o velikosti 3+1 II. kat. ve druhém patře domu čp. xxx v Bechyni na sídl. xxxxxxxxx, který 
v současné době užívají. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou tří měsíců a 
může být prodlužována, a to i opakovaně, vždy však maximálně o tři měsíce, za podmínky, že 
manželé xxxxxxxxxx budou ve správné výši a včas platit nájemné a zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu a budou byt řádně užívat. Nabídka na uzavření nové nájemní smlouvy platí 
sedm dní od doručení oznámení o tomto rozhodnutí rady. Pro případ, že by manželé 
xxxxxxxxxx nabídku města nevyužili a do sedmi dnů nájemní smlouvu neuzavřeli, rada města 
jim přidělí bytovou náhradu podle zákona. 
Pro případ, že by manželé xxxxxxxxxx v kterékoliv době trvání nájmu zaplatili byť jen jednu 
platbu v nižší částce nebo po datu splatnosti, naposledy sjednaný nájem jim již nebude 
prodloužen za žádných podmínek a rada města se nebude vůbec zabývat ani žádostí ani 
důvody manželů xxxxxxxxxxxx pro opožděnou nebo neúplnou platbu. BYTENES Bechyně, 
spol. s r. o. bude v případě byť jen jedné opožděné či neúplné platby rovnou požadovat 
vyklizení bytu. 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru VaSV oznámit po uplynutí výpovědní lhůty toto rozhodnutí RM manželům 
xxxxxxxxxxx. 
 
 
USNESENÍ č. 402/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   u k l á d á    
vedoucí odboru VaSV pokračovat ve výkonu rozhodnutí vyklizením bytu č. 8 v domě čp. xxx 
v Bechyni, xxxxxxxxxxxxx, povinného xxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
USNESENÍ č. 403/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   r o z h o d l a    
přidělit byt č. xxx o velikosti 2+0 I. kat. v prvním patře v domě s pečovatelskou službou 
v Bechyni, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do společného nájmu manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oběma trvale bytem xxxxxxxxxx. 
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí rady žadatelům. 

Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 404/26-12 R 
     

Rada města Bechyně 
I.   s o u h l a s í    
se změnou v osobě nájemce bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě čp. xxx v Bechyni, xxxxxxxxx, 
z dosavadního nájemce společnosti MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o., 
xxxxxxxxxxxxx, Bechyně, IČO 42406960, na pana xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, 
trvale bytem Bechyně, xxxxxxxxxxx. 
Poté, co MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o. ukončí dohodou nájem předmětného 
bytu, bude s panem xxxxxxxxxxxxxxx uzavřena smlouva o nájmu bytu na dobu určitou. 
Nájemné a způsob jeho zvyšování bude s panem xxxxxxxx sjednán shodně, jako je 
v současné době sjednán s firmou MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o. 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru VaSV oznámit žadatelům rozhodnutí rady. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 405/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   p o v ě ř u j e    
místostarostu Mgr. Jiřího Beneše, členy rady MVDr.Miroslava Dyndu a Jana Bakule 
k jednání se zástupci společnosti M a K s.r.o. o možnosti spolupráce s městem Bechyně. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 406/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   s o u h l a s í    
s pronájmem sportovní haly panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za účelem provozování 
fotbalu. Nájemné činí 250,- Kč za hodinu, smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 
2013. 
 

II.   u k l á d á 
řediteli ZŠ Bechyně, Libušina 164 zajistit uzavření smluv v souladu s usnesením. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 407/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e    
pronájem podílu o velikosti 880/1000 na části pozemku č.par. 233 o výměře 847 m2 a 
o výměře 9 m2 a na části pozemku č.par. 540/2 o výměře 182 m2 v k.ú. Sudoměřice 
u Bechyně tak, jak jsou tyto části zakresleny záborovém elaborátu zpracovaném firmou 
GEFOS-TRADE s.r.o., únor 2012, společnosti ČEZ a.s., IČ 45274649, se sídlem Duhová 
2/1444, 140 53 Praha 4, za účelem vybudování zařízení manipulačního pruhu a zařízení 
staveniště na dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby, za nájemné které bude sjednáno 
ve výši podle OZV obce Sudoměřice u Bechyně o místních poplatcích, platné v den uzavření 
nájemní smlouvy. 
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II.   u k l á d á 
informovat žadatele o přijatém usnesení. 

 
 
USNESENÍ č. 408/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   r o z h o d l a    
prominout pohledávky z titulu nájemného z bytu a nákladů na služby spojené s užíváním bytu 
takto: 

- xxxxxxxxxxxxx, Bechyně, část xxxxxxxxxxx      8 667,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxx, Bechyně, část xxxxxxxxxxx     2 633,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx    12 513,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx    15 138,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx      1 485,- Kč 
- xxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx     19 523,- Kč 
- xxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxx     16 271,- Kč 
- xxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxxx     5 477,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx        732,- Kč 
- xxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx              217,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx   19 415,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx  18 326,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx     4 998,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx     1 323,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx   18 451,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx    3 634,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx   17 545,- Kč 
- xxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx        4 036,- Kč 
- xxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx             132,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxxxx               16 057,- Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně, xxxxxxxxxxx                      1 851,- Kč. 

 

II.   u k l á d á 
společnosti BYTENES Bechyně, spol. s r. o. postupovat v souladu s tímto usnesením. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 409/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e    
uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene č.ev.262/2012-sml s paní 
xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 104 00 Praha - Křeslice, jejímž předmětem je 
zřízení práva věcného břemene spočívající v zatížení pozemků č.par. 1184/3, 2020 a 2021 
v k.ú. Bechyně pro účely zřízení a provozování stavby vodovodní přípojky pro rekreační 
chatu č.ev. 622 Bechyně - Větrov, včetně práva přístupu za účelem údržby, revizí a oprav 
stavby (průběh a rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1413-
501/2012), za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH. 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření smlouvy. 
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USNESENÍ č. 410/26-12 R 
     

Rada města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e    
uzavření dodatku č. 3 č.ev. 261/2012-sml. ke smlouvě o dílo č.ev. 59/2012-sml. s firmou 
STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, se sídlem Vrbenská 31, 370 06 České 
Budějovice, IČ: 60838744, jehož předmětem jsou více a méně práce v rámci zakázky "Sběrný 
dvůr Bechyně - stavební část". 
 
II.   u k l á d á 
investičnímu odboru zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 411/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e    

1. dodatek č. 2 č.ev. 258/2012-sml. ke smlouvě o dílo č.ev. 102/2012-sml. s firmou 
BÖGL a KRÝSL, k.s. se sídlem Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha - Zbraslav, IČ: 
26374919, jehož předmětem jsou více a méně práce v rámci stavby "Bechyně - 
rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a okolí, 2. etapa" - část vodovod a kanalizace. 

 
2. dodatek č. 2 č.ev. 259/2012-sml. ke smlouvě o dílo č.ev. 103/2012-sml. s firmou 

BÖGL a KRÝSL, k.s. se sídlem Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha - Zbraslav, IČ: 
26374919, jehož předmětem jsou více a méně práce v rámci stavby "Bechyně - 
rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a okolí, 2. etapa" - část povrchy, veřejné 
osvětlení, sadové úpravy a mobiliář. 

II. ukládá 
 investičnímu odboru zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o dílo. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 412/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e    

1. uzavření Dodatku č. 9 pojistné smlouvy č. 8032153428, ev.č. 264/2012-sml, s ČSOB 
Pojišťovnou, a.s., člen holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 
čp. 1458, 532 18 Pardubice, IČO 45534306, jehož předmětem je pojištění osobního 
vozidla Škoda Praktik za roční pojistné 3.748,- Kč, 

 
2. uzavření Dodatku č. 5 ev.č. 263/2012-sml k Pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla ev.č. 285/2007-sml se společností ČSOB 
Pojišťovna, a.s., jejímž předmětem je pojištění osobní automobilu Škoda Praktik 
za roční pojistné 3.324,- Kč. 

 
II.   u k l á d á 
finančnímu odboru zajistit uzavření dodatků v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 413/26-12 R 
     

Rada města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e    
1.   Rozpočtové opatření č. 61/2012 
snížení výdajů na : 
par.2143 cestovní ruch, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.000,- Kč 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5139 nákup materiálu ve výši 2.105,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 20.000,- 
Kč  
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 2.000,- 
Kč par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5141 úroky vlastní ve výši 30.000,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
600,- Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 6.000,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5139 nákup materiálu ve výši 800,- Kč, 
pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 26.472,- Kč, pol.5171 opravy a 
udržování ve výši 15.000,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 10.000,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.000,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5139 
nákup materiálu j.n. ve výši 16.906,- Kč  
par.3341 rozhlas a televize, pol.5171 opravy a udržování ve výši 3.392,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 
3.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 
6.000,- Kč, pol.5019 ostatní platy ve výši 1.700,- Kč, pol.5152 teplo ve výši 6.000,- Kč – 
JSDH Bechyně 
navýšení výdajů na: 
par.2143 cestovní ruch, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 7.000,- Kč propagace města 
Bechyně  
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.105,- Kč servis a technická kontrola včetně seřízení 
pro kino Bechyně 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 3.000,- Kč 
materiál na stadion, pol.5154 elektrická energie ve výši 17.000,- Kč elektrická energie bazén, 
stadion 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý 
majetek ve výši 1.000,- Kč mačeta pro lesy, pol.5173 cestovné ve výši 1.000,- Kč cestovní 
náhrady městské lesy  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 30.000,- 
Kč znalecké posudky, geodetické zaměření 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 600,- 
Kč oprava chodníku  
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5154 elektrická energie ve výši 6.000,- Kč elektřina veřejné 
osvětlení  
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 42.272,- 
Kč uložení odpadu 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 5.000,- Kč 
služby sběrný dvůr, pol.5139 nákup materiálu ve výši 5.000,- Kč materiál sběrný dvůr 
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par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 7.000,- 
Kč kácení stromů, údržba zeleně 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 2.906,- Kč monitor pro pečovatelskou službu, 
pol.6123 dopravní prostředky ve výši 12.000,- Kč automobil pro pečovatelskou službu  
pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.000,- Kč opravy auta pro pečovatelskou službu  
par.3341 rozhlas a televize, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 3.392,- Kč servis 
rozhlasu  
par.6171 činnost místní správy, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 3.000,- Kč tonery 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 5.000,- Kč 
materiál, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 6.000,- Kč přeprava čerpadla, revize, STK, 
emise, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 2.700,- Kč zabezpečení airbagu 
– JSDH Bechyně 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 62/2012  
snížení výdajů na : 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
495.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 495.000,- Kč 
mandátní odměna, servisní služby, čištění komínů bytové hospodářství 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 61/2012 a č. 62/2012 do rozpočtu města Bechyně na rok 2012. 
 
 
USNESENÍ č. 414/26-12 R 

     
Rada města Bechyně 
I.   u k l á d á     
příspěvkovým organizacím přehodnotit odpisové plány v účetním období započatém 1. ledna 
2013 s tím, že zůstatková hodnota majetku bude činit 1 % pořizovací ceny. 

Termín: 31.3.2013 
 
 
 


