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

konaného dne 18. 9. 2013   

 

 

 

USNESENÍ č. 42/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1.   Rozpočtové opatření č. 33/2013 

navýšení příjmů na: 

par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.3121 přijaté dary na pořízení 

dlouhodobého majetku ve výši 210.000,- Kč finanční příspěvek od NADACE ČEZ na projekt 

Zabezpečení pohybu dětí a tělesně handicapovaných chodců v místní části Hvožďany 

par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 

ve výši 232.393,- Kč 

navýšení výdajů na: 

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

210.000,- Kč na chodník v rámci projektu Zabezpečení pohybu dětí a tělesně 

handicapovaných chodců v místní části Hvožďany 

par.3341 rozhlas a televize, pol.5139 nákup materiálu ve výši 12.300,- Kč akumulátory 

pro městský rozhlas 

par.3111 předškolní zařízení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 128.000,- Kč opravy 

odvodnění a dopojování odvodňovacích žlabů a výpomocné zednické práce 

pro vzduchotechniku v mateřské škole č.p.920 Na Libuši v Bechyni a oprava stropu a 

výmalby v mateřské škole č.p.859 Na Libuši 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 50.000,- Kč 

opravy hasičské techniky, pol.5154 elektrická energie ve výši 2.093,- Kč elektřina - JSDH 

Bechyně 

par.3631 veřejné osvětlení, pol.5154 elektrická energie ve výši 40.000,- Kč elektrická energie 

veřejné osvětlení 

 

2.   Rozpočtové opatření č. 34/2013 

snížení příjmů na: 

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

41.577,92 Kč neinvestiční transfer z Ministerstva financí na výdaje související s volbami 

prezidenta České republiky konané v lednu 2013   

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 114.882,73 Kč dotace POVODNĚ 

2013 

navýšení výdajů na: 

par.5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol.5169 nákup ostatních 

služeb ve výši 65.820,59 Kč vyčištění potoka a odstranění naplavenin – povodně 2013 

snížení výdajů na: 

par.6118 volba prezidenta republiky, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 18.479,- Kč, 

pol.5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 842,- Kč, pol.5137 drobný 

hmotný dlouhodobý majetek ve výši 0,40 Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 9.856,- Kč, 

pol.5161 služby pošt ve výši 1.844,- Kč, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 

ve výši 715,52 Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb 6.009,-Kč, pol.5173 cestovné ve výši 
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3.824,- Kč, pol.5175 pohoštění v celkové výši 8,- Kč nevyužité výdaje související s volbami 

prezidenta České republiky   

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

ve výši 9.408,08 Kč, pol.5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 980,- 

Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 57.239,24 Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 

113.076,- Kč - nepoužité finanční prostředky z dotace POVODNĚ 2013  

 

3.   Rozpočtové opatření č. 35/2013 

navýšení příjmů na: 

par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 

ve výši 377.000,- Kč 

pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 2.000,- Kč  

navýšení výdajů na: 

par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 258.000,- Kč oprava místních 

účelových komunikací - Hvožďany, Senožaty – Větrov  

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

121.000,- Kč opravu lávek přes říčku Smutná pod Plechamrem a přes říčku Smutná 

pod zámkem  

- opravy po povodních 2013 

 

4.   Rozpočtové opatření č. 36/2013 

navýšení příjmů na: 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 70.000,- Kč finanční dar 

od Olomouckého kraje na řešení následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 

pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 20.000,- Kč finanční příspěvek obce 

Hodětín na postižené povodní v roce 2013 

par.5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol.2321 přijaté neinvestiční 

dary ve výši 207.404,- Kč finanční dary na odstranění následků ničivých povodní  v roce 2013 

navýšení výdajů na: 

par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 80.000 oprava propustků 

pod komunikací Lišky 

par.2321 odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby 

ve výši 217.404,- Kč projekt na regulaci přívalových dešťových vod u svahu nad Zářečím 

 

5.   Rozpočtové opatření č. 37/2013 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 450.000,- Kč 

navýšení příjmů na: 

pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 13.804,- Kč 

pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 1.387,- Kč 

par.3632 pohřebnictví, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 9.534,- Kč 

par.4171 příspěvek na živobytí, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 

75,- Kč 

par.2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2212 sankční 

platby přijaté od jiných subjektů ve výši 200,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.5212 ochrana obyvatelstva, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 270.000,- Kč 

kontejnery na uskladnění protipovodňové stěny, pol.5139 nákup materiálu ve výši 30.000,- 

Kč materiál, náhradní díly na protipovodňovou stěnu, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 

20.000,- Kč cvičná montáž a demontáž hrazení protipovodňové stěny, pol.5021 ostatní osobní 
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výdaje ve výši 5.000,- Kč dohody o provedení práce ke cvičné montáži a demontáži hrazení 

protipovodňové stěny 

par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 150.000,- Kč 

ukládání betonových panelů a zemní práce na sběrném dvoře 

 

6.   Rozpočtové opatření č. 38/2013 

navýšení příjmů na: 

pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 300.000,- Kč 

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Bechyně – 10 domácností“, dotační titul 

příspěvek 30.000,- Kč na opravu bytu 

navýšení výdajů na: 

par.3612 bytové hospodářství, pol.5493 účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím 

fyzickým osobám ve výši 300.000,- Kč účelový neinvestiční transfer na opravu bytů 

pro fyzické osoby postižené povodní v červnu 2013 – finanční prostředky poskytnuté 

Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu „Bechyně – 10 domácností“, dotační titul 

příspěvek 30.000,- Kč na opravu bytu 

 

7.   Rozpočtové opatření č. 39/2013 

navýšení příjmů na: 

pol.1361 správní poplatky ve výši 160.000,- Kč 

pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 340.000,- Kč 

par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a 

drobného dlouhodobého majetku ve výši 12.217,- Kč 

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

výrobků ve výši 10.000,- Kč 

par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 

ve výši 43.501,- Kč 

par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 

ve výši 6.500.000,- Kč 

par.3635 územní plánování, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 

87.122,- Kč 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady ve výši 16.307,- Kč, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 10.845,- Kč 

par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 

ve výši 88.000,- Kč 

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

přijaté neinvestiční dary ve výši 4.000,- Kč, pol.3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného 

dlouhodobého majetku ve výši 3.000,- Kč  

par.6171 činnost místní správy, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 

dlouhodobého majetku ve výši 6.850,- Kč 

par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2324 přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady ve výši 100,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním 

poměru ve výši 50.000,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti ve výši 12.000,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění ve výši 4.500,- Kč platy a odvody zaměstnanců městských lesů 

par.2143 cestovní ruch, pol.5138 nákup zboží ve výši 2.100,- Kč publikace Putování 

za jihočeskou lidovou architekturou  
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par.3111 předškolní zařízení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 236.000,- Kč zpracování 

žádosti o dotaci a aktualizaci energetického auditu a rozpočtu na zateplení mateřské školy č.p. 

859 a 920  Na Libuši   

par.3113 základní školy, pol.5171 opravy a udržování ve výši 454.000,- Kč oprava špalet a  

nadpraží u oken, protiplísňová opatření a nátěr fasády ve výši 375.000,- Kč u budovy základní 

školy č.p.293 

par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 

40.000,- Kč čištění svahů nad Plechamrem od stromů a náletů  

par.2349 ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině, pol.5222 neinvestiční transfery 

občanským sdružením ve výši 10.000,- Kč finanční příspěvek Českému rybářskému svazu, 

místní organizace Bechyně  

par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 150.000,- Kč, 

pol.5361 nákup kolků ve výši  35.000,- Kč, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 

ve výši 350.000,- Kč – výdaje spojené s prodejem bytů na sídl. Na Libuši (mandátní odměna 

za prodej bytů, daň z převodu nemovitosti, kolky) 

par.6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč - sociální 

fond - navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2013 se základním přídělem 2 % 

z objemu mezd, limit mzdových prostředků – městské lesy: 777.000,- Kč,  tvorbou fondu 

(navýšení) o 1.000,- Kč a čerpáním fondu (navýšení) o 1.000,- Kč (viz příloha č.1) 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 5.562.342,- Kč 
 

8.   Rozpočtové opatření č. 40/2013 

navýšení příjmů na: 

par.3612 bytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 

ve výši 1.200.000,- Kč  

navýšení výdajů na: 

par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 900.000,- Kč, 

pol.5152 teplo ve výši 200.000,- Kč, pol.5157 teplá voda ve výši 100.000,- Kč servisní platby, 

služby, teplo, teplá voda – bytové hospodářství  
 

II.   s c h v a l u j e 

změnu závazného ukazatele 

investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci na rok 2013, který byl schválen usnesením 

ZM  č.72/10-12 Z bod I.. 3 takto: 

investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci na rok 2013  

- Základní škola Bechyně, Školní 293 ve výši 595.000,- Kč 

(regenerátor jídel včetně příslušenství, konvektomat, pojízdný kotel a gastro vybavení 

pro kuchyni)  
 

III.   u k l á d á  

vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 

č. 33/2013 - č. 40/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013. 

Termín: ihned 
 

 

USNESENÍ č. 43/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 

usnesení č. 36/4-13 Z ze dne 19. června 2013 ve věci záměru prodeje části pozemku č.par. 

2656/13 a 2656/12 v k.ú. Bechyně. 
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II.   s o u h l a s í 

se záměrem prodeje jednotlivých částí pozemku č.par. 2656/13 v k.ú. Hvožďany u Bechyně 

majitelům rekreačních chat v této lokalitě v rámci jejich návrhu s tím, že od pozemku č.par. 

2656/13 bude oddělena část tak, aby byla zachována přístupová komunikace a komunikace 

při břehu řeky Lužnice a s tím, že u chat č. 148-150 bude plocha pozemku zmenšena tak, aby 

část zůstala městu a pozemky u chat č. 189 a 190 neprodávat.  
 

III.   u k l á d á 

odboru MaP nechat zpracovat geometrický plán a na základě tohoto geometrického plánu 

zveřejnit záměr prodeje jednotlivých částí pozemku č.par. 2656/13 v k.ú. Hvožďany 

u Bechyně. 

 

 

USNESENÍ č. 44/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

bezúplatný převod pozemku č.par. 2032/4 o výměře 469 m2 a pozemku č.par. 2032/5 

o výměře 209 m2, které byly odděleny od pozemku č.par.2032/1 v k.ú. Bechyně 

geometrickým plánem č. 1401 - 843/2011 ze dne 25. 11. 2011 a pozemku č.par. 1188/2 

o výměře 45 m2, který byl oddělen od pozemku č.par. 1188 v k.ú. Bechyně týmž 

geometrickým plánem, z vlastnictví města Bechyně do vlastnictví Jihočeského kraje, 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem. 

 

 

USNESENÍ č. 45/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

bezúplatný převod pozemku č.par. 2056/7 o výměře 22 m2, který byl oddělen od pozemku 

č.par. 2056/5 a pozemku č.par. 2798/2 o výměře 24 m2, který byl oddělen od pozemku č.par. 

2798 v k.ú. Hvožďany u Bechyně geometrickým plánem č. 392-396/2013 ze dne 27. 8. 2013, 

z vlastnictví města Bechyně do vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 

370 76 České Budějovice. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem. 

 

 

USNESENÍ č. 46/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o 

o pozastavení rozhodování ve věci odkoupení pozemků na území města Bechyně od Státního 

statku Jeneč, s.p. v likvidaci. 
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USNESENÍ č. 47/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

prodej části pozemku par.č. 2029 v k.ú. Bechyně o výměře 8 m2 označenou v novém GP 

č.1439-138/2013 ze dne 13. 6. 2013 par.č.2164 panu Josefu Krasanovskému, bytem Dlouhá 

96, Bechyně za kupní cenu 960,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej pozemku v souladu s usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 48/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

záměr prodeje pozemku č.par. 697 v k.ú. Bechyně majiteli pozemku č.par. 696/1 v k.ú. 

Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zveřejnit záměr prodeje pozemku. 

 

 

USNESENÍ č. 49/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

záměr směny části pozemku č.par. 2009 (výměra cca 40 m2) ve vlastnictví města Bechyně 

za část pozemku č.par. 290 (výměra cca 45 m2) ve vlastnictví pana Ing. Milana Dembowski, 

Ditrichova 6, 120 00 Praha 2, vše v k.ú. Bechyně, přičemž části pozemků jsou uvedeny 

v příloze tohoto usnesení (příloha č. 2).  
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit zhotovení geometrického plánu a zveřejnit záměr směny pozemků. 

 

 

USNESENÍ č. 50/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  

s tím, aby Základní škola Bechyně, Libušina 164 nesla ve svém názvu jméno Františka 

Křižíka. 
 

II.   u k l á d á 

řediteli ZŠ Libušina, aby ve spolupráci s odborem MaP podal Ministerstvu školství ČR návrh 

na udělení čestného názvu pro Základní školu Bechyně, Libušina 164. 
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USNESENÍ č. 51/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

1.   prodej bytové jednotky č. 672/5 v domě Na Libuši čp. 672, 673, 674 Bechyně o velikosti 

1+1 v 1. nadzemním podlaží, s spoluvlastnický podíl o velikosti 5300/130164 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2124/1 o výměře 196 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5300/130164 

ke stavební parcele parc. č. st. 2124/2 o výměře 157 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5300/130164 ke stavební parcele parc. č. st. 2124/3 o výměře 198 m2, vše v k.ú a obci 

Bechyně, ing. Danielu Peterkovi, nar. 24. 12. 1981, bytem 370 07 České Budějovice, 

Buděšínského 34, za kupní cenu 234.300,- Kč. 
 

2.   prodej bytové jednotky č. 674/4 v domě Na Libuši čp. 672, 673, 674 Bechyně o velikosti 

1+1 v 1. nadzemním podlaží, s spoluvlastnický podíl o velikosti 5522/130164 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2124/1 o výměře 196 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5522/130164 

ke stavební parcele parc. č. st. 2124/2 o výměře 157 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5522/130164 ke stavební parcele parc. č. st. 2124/3 o výměře 198 m2, vše v k.ú a obci 

Bechyně, panu Václavu Lálovi, nar. 9. 10. 1964, bytem Lomnice nad Lužnicí, Bratří Čapků 

598, za kupní cenu 222.400,- Kč. 
 

3.   prodej bytové jednotky č. 697/2 v domě Na Libuši čp. 696, 697 Bechyně o velikosti 2+1 

ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6346/78653 na společných částech 

budovy č.p. 696, 697, spoluvlastnický podíl o velikosti 6346/78653 ke stavební parcele parc. 

č. st. 2116/1 o výměře 172 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6346/78653 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2116/2 o výměře 160 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, manželům Haně nar. 

20. 4. 1948 a Josefu nar. 26. 1. 1947 Vlčkovým, oba bytem 391 65 Bechyně, sídl. 5. května 

732, za kupní cenu 286.566,- Kč. 
 

4.   prodej bytové jednotky č. 697/4 v domě Na Libuši čp. 696, 697 Bechyně o velikosti 2+1 

v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6677/78653 na společných částech 

budovy č.p. 696, 697, spoluvlastnický podíl o velikosti 6346/78653 ke stavební parcele parc. 

č. st. 2116/1 o výměře 172 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6346/78653 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2116/2 o výměře 160 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, manželům Haně nar. 

20. 4. 1948 a Josefu nar. 26. 1. 1947 Vlčkovým, oba bytem 391 65 Bechyně, sídl. 5. května 

732, za kupní cenu 266.656,- Kč. 
 

5.   prodej bytové jednotky č. 663/3 v domě Na Libuši čp. 661, 662, 663 Bechyně o velikosti 

2+1 v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6778/134972 na společných 

částech budovy č.p. 661, 662, 663, spoluvlastnický podíl o velikosti 6778/134972 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2128/1 o výměře 192 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6778/134972 

ke stavební parcele parc. č. st. 2128/2 o výměře 154 m2, spoluvlastnický podíl 6778/134972 

ke stavení parcele parc. č. st. 2128/3 o výměře 195 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, paní Martě 

Vostoupalové, nar. 6. 1. 1952, bytem 391 65 Bechyně, Fáberova 347, za kupní cenu 334.850,- 

Kč. 
 

6.   prodej bytové jednotky č. 682/2 v domě Na Libuši čp. 681, 682, 683 Bechyně o velikosti 

2+1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7909/126157 na společných 

částech budovy č.p. 681, 682, 683, spoluvlastnický podíl o velikosti 7909/126157 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2120/1 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 7909/126157 

ke stavební parcele parc. č. st. 2120/2 o výměře 156 m2, spoluvlastnický podíl 7909/126157 

ke stavení parcele parc. č. st. 2120/3 o výměře 197 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu 

Martinu Železnému, nar. 19. 3. 1988, bytem Na Libuši 679, 391 65 Bechyně a Karolíně 
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Rejlkové, nar. 8. 1. 1990, bytem sídl.Obránců míru 810, 391 65 Bechyně, za kupní cenu 

309.200,- Kč. 
 

7.   prodej bytové jednotky č. 633/3 v domě Na Libuši čp. 631, 632, 633 Bechyně o velikosti 

2+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6939/133428 na společných 

částech budovy č.p. 631, 632, 633, spoluvlastnický podíl o velikosti 6939/133428 ke stavební 

parcele parc. č. st. 2139/1 o výměře 196 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6939/133428 

ke stavební parcele parc. č. st. 2139/2 o výměře 157 m2, spoluvlastnický podíl 6939/133428 

ke stavení parcele parc. č. st. 2139/3 o výměře 184 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu 

Ing. Martinu Herzovi, nar. 2. 10. 1977, bytem Na Libuši 690, 391 65 Bechyně a Vladislavu 

Slukovi, nar. 29. 3. 1977, bytem 391 71 Březnice 24, za kupní cenu 271.112,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 52/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

1. Změnu č. 11 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha č. 3). 
 

2. Změnu č. 11 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha č. 4). 
 

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. 

 

 

USNESENÍ č. 53/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

přijetí daru od pana Jaroslava Nevídala, bytem Husova 632, 696 03 Dubňany, konkrétně podíl 

o velikosti 7/24 lesních pozemků č.par. 1273 a č.par. 1274 v k.ú. Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit uzavření darovací smlouvy. 

 

 

USNESENÍ č. 54/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

zprávu starosty k opatření pro odstranění a nápravu nedostatků z povodní 6/2013. 
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USNESENÍ č. 55/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč z programu "Podpora bydlení při živelní pohromě" 

na úhradu části nákladů na opravu bytu, který byl poškozen povodní v červnu 2013 pro: 

- Petra Hubku, Zářečí 977 

- Milenu Fouskovou, Zářečí 453 

- Jindřicha Svobodu, Zářečí 505 

- Petra Nikla, Zářečí 483 

- Antonína Alexu, Zářečí 507 

- Bohumila Novotného, Zářečí 462 

- Jaroslavu Jedličkovou, Zářečí 501, kterou zastupuje Lucie Hrádková 

- Marii Hubkovou, Zářečí 506, kterou zastupuje Radek Hubka 

- Ing. Karla Kabáta, Zářečí 976 

- Vladimíru Matějíčkovou, Zářečí 502, kterou zastupuje Vladimíra Baracká 

 

 

USNESENÍ č. 56/6-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  

rozdělení povodňové sbírky na pomoc občanům postiženým povodní v Bechyni dle přílohy 

(příloha č. 5). 
 

II.   u k l á d á 

finančnímu odboru zajistit vyplacení finanční pomoci v souladu s tímto usnesením. 

Termín: ihned 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Matějka 

starosta města 

 

 

 

 


