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

konaného dne 17. 7. 2013   

 

 

 

USNESENÍ č. 39/5-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1.   Rozpočtové opatření č. 28/2013  

navýšení příjmů na: 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 1.566.736,- Kč účelová dotace 

na POVODNĚ 2013 

navýšení výdajů na: 

par.5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol.5019 ostatní platy 

ve výši 59.753,- Kč, pol.5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 

7.000,- Kč, pol.5131 potraviny ve výši 9.735,- Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý 

majetek ve výši 24.238,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 100.000,- Kč, pol.5156 

pohonné hmoty a maziva ve výši 2.804,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 

720.959,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 642.247,- Kč - výdaje v rámci řešení 

krizové situace v souvislosti s červnovými povodněmi 2013 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 29/2013  

navýšení příjmů na: 

pol.4222 investiční přijaté transfery od krajů ve výši 140.000,- Kč účelové prostředky 

z Jihočeského kraje na realizaci projektu: „Jednotka SDH Bechyně – automobil 

pro zásahovou jednotku“ 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 100.000,- Kč, z toho: 

70.000,- Kč účelové prostředky z Grantového programu Jihočeského kraje na projekt: návesní 

kaplička, parc.č.2475/1, k.ú. Hvožďany, obnova omítkových vrstev, nátěrů a truhlářských 

prvků 

30.000,- Kč účelové prostředky z Grantového programu Jihočeského kraje na projekt: 

„Kulturní léto v Bechyni“ 

pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 149.000,- Kč 

60.000,- Kč účelové prostředky z Ministerstva kultury na realizaci projektu: „Divadlo je 

komunikace“ 

34.000,- Kč účelové prostředky z Ministerstva kultury na realizaci projektu: „Obnova 

zastaralých počítačů a zlepšení služeb knihovny“ 

55.000,- Kč účelové prostředky z Ministerstva kultury v rámci finanční podpory v Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 

navýšení výdajů na: 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.6123 dopravní prostředky ve výši 140.000,- 

Kč „Jednotka SDH Bechyně – automobil pro zásahovou jednotku“ 

par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 

70.000,- Kč na obnovu návesní kapličky, parc.č.2475/1, k.ú. Hvožďany, pol.5223 neinvestiční 

transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 55.000,- Kč na obnovu omítek 

ohradní zdi židovského hřbitova a související práce – II. etapa prací pro MATANA a.s., IČO 

41691211 se sídlem Malá Štupartská 1/646, 110 00 Praha 1 

par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým  
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organizacím ve výši 30.000,- Kč transfery pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt: 

„Kulturní léto v Bechyni“ 

par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 94.000,- Kč, z toho: 

60.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt: „Divadlo je 

komunikace“ 

34.000,- Kč transfer pro Kulturní středisko města Bechyně na realizaci projektu: „Obnova 

zastaralých počítačů a zlepšení služeb knihovny“ 
 

3.   poskytnutí příspěvku z Ministerstva kultury na obnovu omítek ohradní zdi židovského 

hřbitova a související práce v Bechyni – II. etapa prací, ve výši 55.000,- Kč pro MATANA 

a.s., IČO 41691211 se sídlem Malá Štupartská 1/646, 110 00 Praha 1. 
 

4.   Rozpočtové opatření č. 30/2013  

navýšení příjmů na: 

pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 61.000,- Kč 

pol.1361 správní poplatky ve výši 102.000,- Kč 

pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 7.000,- Kč 

par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 

ve výši 50.000,- Kč finanční dar od ASEKOL s.r.o. na zabezpečení sběrného dvora Bechyně 

snížení výdajů na: 

par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnota místního kulturního, národního a historického 

povědomí, pol.5171 opravy a udržování ve výši 50.000,- Kč 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.6123 dopravní prostředky ve výši 106.599,- 

Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč 

kulturní a slavnostní akce v Bechyni 

par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 

50.000,- Kč obnova návesní kapličky ve Hvožďanech 

par.3111 předškolní zařízení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 100.000,- Kč opravy 

elektroinstalace v mateřské škole č.p.920 Na Libuši a oprava stropu v mateřské škole čp.859 

v Bechyni 

par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 160.000,- Kč 

zajištění provozu sběrného dvora v Bechyni, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 

50.000,- Kč zabezpečení sběrného dvora 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 6.599,- 

Kč pojištění auta JSDH Bechyně 

 

II.   u k l á d á 

vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 

č. 28/2013 - č. 30/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 40/5-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku par.č.2029 v k.ú. Bechyně o výměře 8 m2 

ve vlastnictví města Bechyně, která je v novém GP č.1439-138/2013 označena par.č.2164. 
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II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce v souladu s usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 41/5-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1. Změnu č. 10 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha č. 1). 

2. Změnu č. 10 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha č. 2). 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zapracovat změny do Seznamů bytů a postupovat v souladu s Pravidly pro prodej 

bytů Na Libuši. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Matějka 

starosta města 

 

 


