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

konaného dne 19. 2. 2014   
 

 

USNESENÍ č. 1/01-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 2 /2014  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování - pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech ve výši 88.482,- Kč 
snížení příjmů na: 
pol.1122 daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 1.139.780,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.4132 převody z vlastních fondů ve výši 18,50 Kč 
pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 10.500,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
1.139.780,- Kč daň z příjmu právnických osob za obec za rok 2013 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 14.000,50 Kč 
na opravu hasičské stříkačky PS 12 pro JSDH Hvožďany 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 85.000,- Kč neinvestiční příspěvek Kulturnímu středisku města Bechyně 
na výměnu osvětlení v kulturním domě a odstranění nefunkčního komína v městském muzeu 
 

2.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2014: 
ZM č. 65/9-13 Z 
bod I,2. takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně pro rok 2014 činí: 
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.185.000,- Kč  
(navýšeno RO č. 2/2014 o 85.000,- Kč) 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením č. 2/2014 
do rozpočtu města Bechyně na rok 2014. 
 

USNESENÍ č. 2/01-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s nabytím služebnosti inženýrské sítě, kterou je zatížení pozemku par.č. 1990/6 v k.ú. Bechyně 
stavbou s názvem "Rozšíření veřejného osvětlení Tyršova ulice v Bechyni" od Lesů České republiky, 
s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 za jednorázovou náhradu 
ve výši 10.000,- Kč + DPH. 
 

USNESENÍ č. 3/01-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.    s o u h l a s í 
s nabytím stavby inženýrské sítě s názvem: 

a) "Bechyně - Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný řad" na pozemcích par.č. 2033 a 2107 v k.ú. 
Bechyně a na pozemcích par.č. 2785, 2529/1, 2529/7, 2101/43, 2059, 1938/37, 2773, 1938/1, 
1823/5, 1708/2, 1708/3, 2478/2, 2478/3, 2478/5, 2478/1 a 2475/1 v k.ú. Hvožďany u Bechyně.  
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b) "Hvožďany - kanalizační stoka B1 2. část" na pozemcích par.č. 2478/14, 2478/8, 2478/11, 
38/1, 30, 2478/12, 2478/2 v k.ú. Hvožďany u Bechyně. 
  

c) "Hvožďany - prodloužení vodovodu" na pozemcích par.č. 2475/1 a 2503/1 v k.ú. Hvožďany 
u Bechyně. 
 

d) "Hvožďany - kanalizační stoka C" na pozemcích par.č. 2475/1, 2478/3, 2519/9, 2519/10, 
2519/12 v k.ú. Hvožďany u Bechyně. 
 

USNESENÍ č. 4/01-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s nabytím služebnosti inženýrské sítě, kterou je: 

a) zatížení pozemku par.č. 2060/1 v k.ú. Bechyně stavbou s názvem "Bechyně - kanalizace 
v sídlišti 5. května, II. etapa" od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem 
Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ: 00016918 za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč + 
DPH.  
 

b) zatížení pozemků par.č. 1263/2, 1263/3, 1263/4 v k.ú. Bechyně stavbou s názvem "Bechyně - 
kanalizace v sídlišti 5.května, II. etapa" od Římskokatolické farnosti Bechyně se sídlem 
náměstí T.G. Masaryka 143, 391 65 Bechyně, IČ: 65018389 za jednorázovou náhradu ve výši 
42.300,- Kč + DPH. 

 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 


