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

konaného dne 16. 1. 2013   

 

 

 

USNESENÍ č. 1/1-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

Rozpočtové opatření č. 69/2012  

navýšení příjmů na: 

pol.1340 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů ve výši 5.907,- Kč 

pol.1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 2.275,- Kč 

pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 750,- Kč 

pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 708,- Kč 

pol.1355 odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 2.123,- Kč 

pol.1361 správní poplatky ve výši 2.830,- Kč 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 13.935,- Kč účelový neinvestiční 

transfer na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bechyně 

par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 

výrobků ve výši 25.716,- Kč 

par.1037 celospolečenské funkce lesů, pol.2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 

ve výši 3.535,- Kč 

par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 748,- Kč 

par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 

výrobků ve výši 3.119,- Kč 

par.3341 rozhlas a televize, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 200,- Kč 

par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a 

výrobků ve výši 7.678,- Kč 

par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 59,-

Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 312.431,- Kč, 

pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 86,- Kč, pol.3112 příjmy z prodeje 

ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 257.103,- Kč 

par.3613 nebytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 

2.600,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 997,- Kč 

par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 

ve výši 1.000,- Kč 

par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2321 

přijaté neinvestiční dary ve výši 8.000,- Kč finanční dar na pečovatelskou službu 

par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 

ve výši 1.900,- Kč 

par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 

4.000,- Kč 

par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 

5.195,- Kč 

snížení výdajů na: 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 13.935,- Kč 

bez UZ 14004 – JSDH Bechyně 
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navýšení výdajů na: 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 13.935,- Kč 

oprava vodního čerpadla hasičského vozidla TATRA T148 CAS 32 – JSDH Bechyně s UZ 

14004 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech ve výši 662.895,- Kč 

(převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

II.   u k l á d á 

vedoucí finančního odboru zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením 

č. 69/2012 do rozpočtu města Bechyně na rok 2012. 

Termín: 31.12.2012 

 

III.   s c h v a l u j e 

1.   Rozpočtové opatření č. 1/2013  

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech ve výši 1.836,90 Kč 

navýšení příjmů na: 

pol.4132 převody z vlastních fondů ve výši 260,50 Kč 

navýšení výdajů na: 

par.6402 finanční vypořádání minulých let, pol.5366 výdaje z finančního vypořádání 

minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 2.097,40 Kč 

jedná se o vratku účelových prostředků , na které byl v roce 2012 poskytnut účelový transfer a 

tyto prostředky nebyly vyčerpány: 

- volba prezidenta republiky ČR – účelový znak 98008 - 2.100,- Kč 

- volby do zastupitelstva kraje – účelový znak 98193 - 2,60 Kč 

 

2.   Rozpočtové opatření č. 2/2013  

navýšení příjmů na: 

položce 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 857.000,- Kč účelový neinvestiční 

transfer z Jihočeského kraje, České Budějovice pro Zdravotní středisko Bechyně na částečnou 

úhradu nákladů lékařské pohotovostní služby 

navýšení výdajů na: 

par. 3513 lékařská služba první pomoci, pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím - transfer pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko 

Bechyně na částečnou úhradu nákladů spojených s činností lékařské pohotovostní služby  

v Bechyni ve výši 857.000,- Kč 

Termín: 16.1.2013 

 

3.   změnu závazného ukazatele: 

neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Zdravotní středisko 

Bechyně na rok 2013, který byl schválen usnesením ZM č. 72/10-12 Z 

bod I,2. takto: transfer pro Zdravotní středisko Bechyně pro rok 2013 činí: 

pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 693.000,- Kč (ZM 

č. 72/10-12 Z bod I,2.) 

pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 857.000,- Kč (RO 

č. 2/2013) 
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4.   Rozpočtové opatření č. 3/2013  

navýšení příjmů na: 

pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 

202.000,- Kč neinvestiční transfer z Ministerstva financí na výdaje související s volbami 

prezidenta České republiky konané v lednu 2013 

navýšení výdajů na: 

par.6118 volba prezidenta republiky, pol.5019 ostatní platy ve výši 3.000,- Kč, pol.5021 

ostatní osobní výdaje ve výši 124.000,- Kč, pol.5039 ostatní povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem ve výši 2.000,- Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 

5.881,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 20.119,- Kč, pol.5161 služby pošt ve výši 

4.000,- Kč, pol.5164 nájemné ve výši 15.000,- Kč, pol.5162 služby telekomunikací a 

radiokomunikací ve výši 3.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb 7.000,- Kč, pol.5173 

cestovné ve výši 4.000,- Kč, pol.5175 pohoštění v celkové výši 14.000,- Kč na výdaje 

související s volbami prezidenta České republiky 

 

5.   Rozpočtové opatření č. 4/2013  

navýšení příjmů na: 

par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 přijaté 

neinvestiční dary ve výši 10.000,- Kč přijaté dary na ples města Bechyně 

snížení výdajů na: 

par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5909 ostatní 

neinvestiční výdaje j.n.ve výši 10.000,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5194 věcné dary 

ve výši 20.000,- Kč výdaje (soutěžní ceny) spojené s plesem města konaném dne 19. ledna 

2013 

 

IV.   u k l á d á 

vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 

č. 1/2013- č. 4/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013. 

Termín: 16.1.2013 

 

 

USNESENÍ č. 2/1-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

1.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 

2 + 1 ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6348/77102 na společných 

částech budovy č.p. xxxxxxxx spoluvlastnický podíl o velikosti 6348/77102 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2125/1 o výměře 170 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 6348/77102 

ke stavební parcele parc. č. st. 2125/2 o výměře 160 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, manželům 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, 

oba bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu xxxxxxxxx Kč. 
 

2.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bechyně 

o velikosti 3+1 ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7678/134972 

na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnický podíl o velikosti 

7678/134972 ke stavební parcele parc. č. st. 2128/3 o výměře 194 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 7678/134972 ke stavební parcele parc. č. st. 2128/2 o výměře 154 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 7678/134972 ke stavební parcele parc. č. st. 2128/1 
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o výměře 192 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, 

bytem xxxxxxxxxxxxx, Bechyně, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu xxxxxxxxx Kč. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 3/1-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 

usnesení č. 74/10-12 Z ze dne 19. 12. 2012 ve věci prodeje pozemku č.par. 233 a 540/2 v k.ú. 

Sudoměřice u Bechyně.  
 

II.   s c h v a l u j e  

prodej podílu o velikosti 880/1000 na části pozemku č.par. 233 a na části pozemku č.par. 

540/2 v k.ú. Sudoměřice u Bechyně (celkem 1213 m2) tak, jak jsou tyto části vyznačeny 

v záborovém elaborátu (Situace záboru pozemků - Op 4-8 Přestavba křižovatky silnic II/135 a 

II/137 v obci a k.ú. Sudoměřice u Bechyně) zpracovaném firmou Gefos-Trade s.r.o. v únoru 

2012, společnosti ČEZ, a.s., IČ 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 za kupní 

cenu ve výši 50,- Kč za m2. 
 

III.   u k l á d á 

odboru MaP informovat žadatele o přijatém usnesení. 

 

 

USNESENÍ č. 4/1-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e  

usnesení 61/8-12 Z ze dne 19. 11. 2012 ve věci záměru prodeje pozemků pro stavbu 

AQUAZOO v Bechyni.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Matějka 

starosta města 

 

 

 


