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

konaného dne 17. 12. 2014 
 

 
   

USNESENÍ č. 76/09-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I .    schvalu je  

1. Rozpočtové opatření č. 39/2014  
snížení výdajů na: 
par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 41.000,- Kč 
par.2223 bezpečnost silničního provozu, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 264.617,- Kč 
par.3635 územní plánování, pol.6119 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 
ve výši 200.000,- Kč 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 37.176,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
200.000,- Kč, pol.6111 programové vybavení ve výši 370.000,- Kč, pol.6125 výpočetní 
technika ve výši 969.250,- Kč, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 3.980.100,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování - pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 6.062.143,- Kč 
 (převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

2. Rozpočtové opatření č. 40/2014  
snížení výdajů na: 
par.3312 hudební činnost, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 1.000,- Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5492 dary 
obyvatelstvu ve výši 3.000,- Kč 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 6.659,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši 
100.000,- Kč 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 
20.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 
1.000,- Kč, pol.5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 2.000,- 
Kč, pol.5229 ost. neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 2.593,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
250.000,- Kč 
par.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5222 neinvestiční transfery 
spolkům ve výši 13.000,- Kč, pol.5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům právnickým osobám ve výši 3.000,- Kč, pol.5223 neinvestiční transfery církvím a 
náboženským společnostem ve výši 4.000,- Kč, pol.5339 neinvestiční transfery cizím 
příspěvkovým organizacím ve výši 3.000,- Kč 
par.6409 ostatní činnost j.n., pol.5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím ve výši 43.600,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 428.852,- Kč - částečná úhrada ztráty 
společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2012 a za rok 2013  
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5172 programové vybavení ve výši 24.000,- Kč 
programové vybavení pro ekonomický úsek Kulturního střediska města Bechyně 
 

3. Rozpočtové opatření č. 41/2014  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 1.514,- Kč 
příspěvek z Úřadu práce České republiky, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
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Evropského sociálního fondu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření  
snížení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 6.046,96 Kč dotace ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na akci „Bechyně - vodovod Hvožďany“  
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 102.798,15 Kč dotace 
z FS na akci „Bechyně - vodovod Hvožďany“  
snížení výdajů na: 
par.2310 pitná voda, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 108.845,11 Kč akce „Bechyně - 
vodovod Hvožďany“ 
par.3113 základní školy, pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.000,- Kč Základní škola 
Bechyně, Školní 293 
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 13.214,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol. 5361 nákup kolků ve výši 2.000,- Kč kolky na Krajský soud 
v Českých Budějovicích na návrh změn ohledně Základní školy Bechyně, Školní 293 
par.3632 pohřebnictví, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 13.214,- 
Kč pohřbení osoby neznámé totožnosti nalezené v Bechyni 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním 
poměru ve výši 1.514,- Kč - příspěvek z Úřadu práce České republiky, spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na plat zaměstnance v bechyňských 
městských lesích 
 

4. Rozpočtové opatření č. 42/2014  
snížení příjmů na: 
pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 643.272,- Kč 
pol.1341 poplatek ze psů ve výši 3.888,- Kč 
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 762,- Kč 
pol.1351 odvod loterií a podob. her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 5.708,- Kč 
pol.1355 odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 188.321,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 852.948,- 
Kč 
pol.1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 60.809,- Kč 
pol.1121 daň z příjmu právnických osob ve výši 1.530.934,- Kč 
pol.1211 daň z přidané hodnoty ve výši 2.866.929,- Kč  
pol.1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 11,- Kč 
pol.1340 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 105.146,- Kč  
pol.1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 75.818,- Kč 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 34.812,- Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 2.420,- Kč 
pol.1511 daň z nemovitých věcí ve výši 62.476,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování - pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 4.750.352,- Kč 
(převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

5. Rozpočtové opatření č. 43/2014  
snížení příjmů na: 
par.1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární 
péče, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 306,- Kč příjmy za odchyt psů  
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 698,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
411.194,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši  
55.730,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši  13.985,- Kč 
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par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
11.246,- Kč 
navýšení příjmů na: 
par.1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární 
péče, pol.2133 příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 3.185,- Kč příjmy za umístění psů 
v kotci 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 468.208,- Kč 
par.1037 celospolečenské funkce lesů, pol.2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 
ve výši 1.281,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 4.600,- Kč, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku ve výši 1.200,- Kč 
par.2310 pitná voda, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 4.445,- 
Kč 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.2132 příjmy z pronájmu 
ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 12.250,- Kč 
par.3111 předškolní zařízení, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši  82.360,- 
Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 400,- Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši  47.005,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši  12.545,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
2.860,- Kč, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 2.140.959,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí ve výši 2.089,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 20.431,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 3.471,- 
Kč, pol.2119 ostatní příjmy z vlastní činností ve výši 48.400,- Kč, pol.2131 příjmy z pronájmu 
pozemků ve výši 75.545,- Kč, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 36.990,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši  24.139,- Kč, pol.2212 přijaté sankční platby ve výši 1.500,- Kč 
par.3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady ve výši 80.706,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2111 
příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 8.054,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 2.900,- Kč  
par.6171 činnost místní správy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši  609,- 
Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 16.007,- Kč, pol.3113 příjmy 
z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 16.250,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 
13.000,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování - pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 2.638.230,- Kč 
(převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

6. částečnou úhradu ztráty společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o., IČO 63907291, za rok 
2012 ve výši 35.171,- Kč a za rok 2013 ve výši 393.681,- Kč. 

 
II.   u k l á d á  
vedoucí odboru finančního: 
a) zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením č. 39/2014 - 43/2014 

do rozpočtu města Bechyně na rok 2014. 
Termín: 17.12.2014 

b) uhradit ztrátu společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 77/09-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
rozpočet města Bechyně pro rok 2015 v členění dle přílohy č.1. 
celkové příjmy        111.009.996,- Kč,  
celkové výdaje        127.398.531,- Kč  
tř. 8 Financování             16.388.535,- Kč 
 

II.   s c h v a l u j e 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2015: 
-   Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:       1.600.000,- Kč 
-   Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766:             4.000.000,- Kč 
-   Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723:              3.100.000,- Kč 
-   Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409:                  700.000,- Kč 
-   Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:          4.800.000,- Kč 
 

III.   s c h v a l u j e 
1. dotaci (transfer) provozovateli kina v Bechyni panu Zdeňku Novákovi, IČO 69537607 ve výši 

120.000,-Kč k úhradě energií v kině Bechyně (elektrická energie, plyn, voda). Dotace bude 
vyúčtována podle skutečně a účelně vynaložených nákladů, maximálně do schválené výše 
dotace. 
 

2. finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě JISKRA Bechyně, IČ 14504481 ve výši 35.000,- Kč 
na provoz a činnost. 
 

3. finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Bechyně, IČ 46630716 ve výši 90.000,- Kč 
na provozní náklady Jihočeského hasičského muzea v Bechyni včetně příspěvku na činnost 
sdružení.   
 

4. finanční příspěvek FC Bechyně, IČ 16847717 ve výši 80.000,-Kč na činnost a údržbu 
pronajatého majetku, včetně údržby pronajatých travnatých ploch, v souladu se smlouvou 
ev.č.50/2012-sml a finanční příspěvek na fotbalové turnaje dětí a mládeže ve výši 40.000,- Kč, 
celková výše finančního příspěvku pro FC Bechyně pro rok 2015 činí 120.000,- Kč. 

 

IV.   s t a n o v u j e 
radě města rozsah provádění rozpočtových opatření v částkách do výše 20 mil.Kč, ve smyslu § 102 
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v případech: 
 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. 
 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady. 

 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí 
být realizován. 

 

d) přesuny finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 Běžné výdaje a třídy 6 
Kapitálové výdaje. 
 

 

USNESENÍ č. 78/09-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Změnu č. 18 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení  
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2. Změnu č. 20 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení  

 

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

USNESENÍ č. 79/09-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
změnu č. 2 Pravidel pro prodej bytů nájemcům ze dne 16. 3. 2011, jejímž předmětem je: 
 

a) změna čl. 5: "Kupní cena je platná do 31. 12. 2015, tj. od 1. 1. 2016 se zvyšuje o 10%." Kupní 
cena včetně přirážek platí pouze do 31. 12. 2015.  

 

b) změna druhé věty v odst. 2.) čl. 6: "Toto snížení platí pouze při koupi bytu do 31. 12. 2015." 
včetně části věty v poznámce "...kupní cena snížená podle čl. 6 odst. 2) platí pouze v případě, 
že kupující koupí byt nejpozději do 31. 12. 2015, tj. nejpozději do 31. 12. 2015 musí být 
uzavřená kupní smlouva předložena katastrálnímu úřadu". 

 

c) z článku 5, z poznámky se vypouští věta: "v případě placení kupní ceny z prostředků 
hypotečního úvěru se považuje termín za splněný dnem doručení kupní smlouvy 
katastrálnímu úřadu k provedení vkladu a podepsáním směnky" 

 

d) z článku 6 se vypouští odst. 3.) včetně poznámky.  
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit informování o změně Pravidel nájemce bytů. 
 
 

USNESENÍ č. 80/09-14 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
žádost o příspěvek na poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  
starosta města 

 
 
 


