
Usnesení z 25.  schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 10. 2013  

(usnesení č. 313 - 324) 
 

 

 

USNESENÍ č. 313/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 

vypovědět podle ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) obč. zákoníku panu xxxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, nájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 

II. kategorie, který se nachází v prvním patře domu čp. xxx v Bechyni na sídl. xxxxxxxxx, 

neboť nájemce i přes písemnou výstrahu hrubě porušuje dobré mravy v domě. Výpovědní 

lhůta se stanoví v délce tří měsíců. Město Bechyně se zavazuje zajistit xxxxxxxxxxxxxx 

odpovídající bytovou náhradu podle § 712 odst. 5 občanského zákoníku (nejméně přístřeší). 
 

II.   u k l á d á 

vedoucí odboru VaSV postupovat v souladu s tímto usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 314/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 

prominout xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, nájemné z bytu č. 2 o velikosti 3+1 

v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. xxxxxxxxx, a to od 16. 9. 2013 do ukončení opravy bytu. 
 

II.   u k l á d á 

1. vedoucí odboru VaSV oznámit žadatelce rozhodnutí rady. 

Termín: ihned 

2. společnosti BYTENES Bechyně, spol. s r. o. postupovat v souladu s tímto usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 315/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  

s dohodou o výměně bytů, kterou uzavřeli dne 1.10. 2013 manželé xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, společní nájemci bytu č. 7 

o velikosti 3+1 I. kat. v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši, a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 2 o velikosti 2+1 I. kat. v domě 

čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši za těchto podmínek: 

- xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx ukončí dohodou nájem bytu č. 7 v domě čp. xxx 

v Bechyni na sídl. Na Libuši, a byt předají xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ukončí dohodou nájem bytu č. 2 v domě čp. xxx v Bechyni 

na sídl. Na Libuši, a byt předá vyklizený a způsobilý k řádnému užívání zástupci 

společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o., 

- s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude uzavřena nová nájemní smlouva k bytu č. 7 v domě 

čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši na dobu neurčitou, 

- nájemné s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k vyměněnému bytu bude sjednáno podle 

Podmínek přidělování městských bytů do nájmu a podmínek pro výměny bytů, 

schválených radou města dne 27. 6. 2011, 
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- s manželi xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebude uzavřena žádná nájemní smlouva, 

- účastníci výměny si mezi sebou vyrovnají náklady za opravy a úpravy bytu, které 

na vlastní náklady provedli manželé xxxxxxxxxxxx. 
 

II.   u k l á d á 

vedoucí odboru VaSV oznámit nájemcům rozhodnutí rady. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 316/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 343/2013-sml se Sborem 

dobrovolných hasičů Bechyně, IČO 46630716, Bechyně 822, ve výši 1.000,- Kč, 

jejímž předmětem je příspěvek na pořádání soutěžního odpoledne pro děti s názvem 

"Pohádková Bechyně". 
 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 345/2013-sml se Střední 

uměleckoprůmyslovou školou Bechyně, IČO 60061880 ve výši 10.000,- Kč 

na 17. ročník točířské soutěže pro žáky středních škol. 
 

3. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 346/2013-sml ve výši 

3.500,- Kč se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně xxxx na pořádání turnaje - 

16. ročník Memoriálu Josefa Líkaře v nohejbalu trojic. 
 

II.   u k l á dá 

odboru MaP zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 317/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1. vyřazení majetku vedeného v evidenci příspěvkové organizace zřízené městem 

Bechyně: Základní škola Bechyně, Libušina 164 a souhlasí s tím, aby navržené 

předměty byly pro špatný stav odepsány z účetnictví v plné výši a fyzicky 

zlikvidovány. Majetek určený k vyřazení je uveden v příloze zápisu č. 1-3. 
 

2. vyřazení majetku města Bechyně: 

- DDHM 2192 Kopírovací stroj CANON NP-6216 cena 21.838,- Kč 

- DDHM 2225 kopírovací stroj Canon cena 25.498,- Kč 

- DHM2 0118-05 Tiskárna HP LaserJet 4100DTN cena 85.448,80 Kč 

- POE1 480 židle s područkou 2.720,60 Kč 

a souhlasí s tím, aby navržené předměty byly pro špatný stav odepsány z účetnictví 

v plné výši a fyzicky zlikvidovány. 
 

II.   u k l á d á 

1. finančnímu odboru seznámit příspěvkovou organizaci s usnesením Rady města 

Bechyně. 

2. příspěvkové organizaci a finančnímu odboru odepsat vyřazený majetek z účetnictví. 

Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 318/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 

se změnou v osobě nájemce bytu č. 3 II. kat. o velikosti 3+1 v domě čp. xxx v Bechyni, 

Na Libuši, z dosavadních nájemců manželů xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx 

xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, na pana xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, všichni trvale bytem 

Bechyně, Na Libuši xxx. 

Poté, co manželé xxxxxxx ukončí dohodou nájem předmětného bytu, bude s xxxxxxxxxxxx 

uzavřena smlouva o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku. Nájemné a způsob jeho 

zvyšování bude s xxxxxxxxxxxx sjednán shodně, jako je v současné době sjednán s manželi 

xxxxxxxxx. 

Ve smlouvě o koupi bytu mezi městem Bechyní a xxxxxxxxxxxx nebude sjednáno právo 

doživotního užívání předmětného bytu ve prospěch manželů xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

II.   u k l á d á 

vedoucí odboru VaSV oznámit žadatelům rozhodnutí rady. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 319/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 

přidělit byt č. 10 o velikosti 2+1 I. kat. ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. 

Obránců míru, jehož posledním nájemcem byl pan xxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, část Senožaty čp. xx. Smlouva o nájmu bytu bude 

uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši 50,- Kč/m2 a bude se 

zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne 27. 6. 2011. 
 

II.   u r č u j e 

náhradníka pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, sídl. 

xxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, 

nájemné bude sjednáno ve výši 55,- Kč/m2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města 

č. 261/14-11 R ze dne 27. 6. 2011. 

V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno 

v usnesení rady města č. 261/14-11 R z 27. 6. 2011, nabídne se byt náhradníkovi. 
 

III.   u k l á d á 

vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí rady žadatelům. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 320/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

Rozpočtové opatření č. 44/2013 

snížení výdajů na: 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5175 pohoštění ve výši 7.000,- Kč, pol.5156 

pohonné hmoty a maziva ve výši 7.738,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 5.000,- Kč, 

pol.5131 potraviny ve výši 3.000,- Kč – JSDH Bechyně 
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par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5154 elektrická energie ve výši 1.000,- Kč – 

JSDH Senožaty 

par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 20.000,- Kč 

par.6171 činnost místní správy, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 60.000,- Kč, pol.6121 

budovy, haly a stavby ve výši 100.000,- Kč – obřadní síň 

par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 

111.000,- Kč 

par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5151 studená voda ve výši 1.500,- Kč 

par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5151 

studená voda ve výši 3.500,- Kč 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5141 úroky vlastní ve výši 60.000,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5194 věcné dary ve výši 14.738,- Kč 

slavnostní vyšívané stuhy SDH Bechyně a SDH Rohatec za pomoc a obětavost při povodních 

2013 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 5.000,- Kč 

ochranné pomůcky, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 3.000,- Kč 

radiostanice pro JSDH Bechyně 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 1.000,- Kč 

materiál pro JSDH Senožaty 

par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 20.000,- Kč 

elektronické zabezpečení sběrného dvora 

par.6171 činnost místní správy, pol.6123 dopravní prostředky ve výši 160.000,- Kč osobní 

automobil pro městský úřad 

par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 

111.000,- Kč opravy chodníků v Bechyni 

par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.500,- Kč 

instalatérské práce na služebně městské policie 

par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5167 

služby školení a vzdělávání ve výši 3.500,- Kč školení pro pečovatelskou službu 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 60.000,- 

Kč zajištění péče o psy umístěné v táborském útulku, servisní služby, správa programu          

E-ZAK 
 

II.   u k l á d á 

vedoucí finančního odboru zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením 

č. 42/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 321/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 

1. s pronájmem tělocvičny těmto subjektům: 

- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx Bechyně (volejbal 

mužů) 

- xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Bechyně (volejbal mužů a žen) 

- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Bechyně (volejbal) 

- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně (pouštění 

leteckých modelů) 
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- xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Bechyně (nohejbal) 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

(basketbal mužů) 

- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Bechyně (cvičení 

aerobicu) 

- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Bechyně (stolní tenis 

- trénink a soutěže) 

- xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Bechyně (sálová 

kopaná mužů) 

- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně (sálová 

kopaná mužů) 

- xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Bechyně (nohejbal) 
 

Nájemné činí 80,- Kč za hodinu, smlouvy se uzavírají na dobu určitou do 30. 6. 2014. 
 

2. s výpůjčkou tělocvičny těmto subjektům: 

- Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, IČ 60061880, Písecká 203, Bechyně 

(výuka tělesné výchovy žáků SUPŠ) 

- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Bechyně (trénink 

mládeže obou zákl. škol ve stolním tenise) 

- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně (fotbal 

mládežnických oddílů z obou zákl. škol) 

- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Bechyně (florbal 

a nohejbal provozovaný učiteli a dalšími členy zájmového sdružení Pedagog 

Bechyně) 

- TJ Jiskra Bechyně, IČ 14504481 Písecká 358, Bechyně, zastoupená panem 

Ing. René Hartlem (tenis žáků obou základních škol). 

Výpůjční smlouvy se uzavírají bezúplatně na dobu určitou do 30. 6. 2014. 
 

3. s pronájmem učebny č. 55 paní Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 390 02 

Tábor za účelem výuky anglického jazyka. 
 

Nájemné činí 50,- Kč za hodinu, smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2014. 
 

II.   u k l á d á 

řediteli Základní školy Bechyně, Školní 293 zajistit uzavření smlouvy v souladu se zřizovací 

listinou Základní školy Bechyně, Školní 293, výpůjční smlouvou č.ev. 276/2009-sml, tímto 

usnesením a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 322/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 

o tom, že veřejnou zakázku "Oprava vnější hydroizolace v bytovém domě čp. 701 - 703, sídl. 

Na Libuši" bude realizovat firma Stanislav Návrat se sídlem náměstí T.G. Masaryka 137, 

391 65 Bechyně, IČ: 10323074 
 

II.   u k l á d á 

společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. zajistit uzavření smlouvy o dílo a realizaci díla. 

Termín: ihned 

 



 6 

USNESENÍ č. 323/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

prodej vybouraných betonových silničních obrubníků za cenu 30,- Kč za kus. 
 

II.   u k l á d á 

investičnímu odboru zajistit prodej v souladu s tímto usnesením. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 324/25-13 R 
     

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 

1. o tom, že veřejnou zakázku "Oprava lávky přes říčku Smutná pod Plechamrem" bude 

realizovat firma SNN Bechyně a.s., Písecká 944, 391 65 Bechyně, IČ 25172417. 
 

2. o tom, že veřejnou zakázku "Oprava lávky přes říčku Smutná pod zámkem" bude 

realizovat firma Petr Koudelka, Táborská 109, 391 65 Bechyně, IČ 46697021. 
 

3. o tom, že veřejnou zakázku "Oprava místní účelové komunikace Hvožďany" bude 

realizovat firma Vialit Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, 

IČ 14504456. 
 

4. o tom, že veřejnou zakázku "Oprava místní účelové komunikace Senožaty - Větrov" 

bude realizovat firma Vialit Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 

Soběslav, IČ 14504456. 
 

II.   s c h v a l u j e 

1. uzavření smlouvy o dílo č.ev. 348/2013-sml s firmou SNN Bechyně a.s., Písecká 944, 

391 65 Bechyně, IČ 25172417, jejímž předmětem je oprava lávky přes říčku Smutná 

pod Plechamrem. 
 

2. uzavření smlouvy o dílo č.ev. 349/2013-sml s firmou Petr Koudelka, Táborská 109, 

391 65 Bechyně, IČ 46697021, jejímž předmětem je oprava lávky přes říčku Smutná 

pod zámkem. 
 

3. uzavření smlouvy o dílo č.ev. 350/2013-sml s firmou Vialit Soběslav spol. s r.o., 

Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, IČ 14504456, jejímž předmětem je oprava 

místní účelové komunikace Hvožďany. 
 

4. uzavření smlouvy o dílo č.ev. 351/2013 s firmou Vialit Soběslav spol. s r.o., 

Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, IČ 14504456, jejímž předmětem je oprava 

místní účelové komunikace Senožaty - Větrov. 
 

III.   u k l á d á 

investičnímu odboru zajistit uzavření smluv. 

Termín: ihned 

 

 

 

 


