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

konaného dne 18. 12. 2013   

 

 

 

USNESENÍ č. 65/9-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1. rozpočet města Bechyně pro rok 2014 s celkovými příjmy 114.828.500,- Kč, 

celkovými výdaji 132.032.516,- Kč a tř. 8 Financování + 17.204.016,- Kč, v členění 

dle přílohy č.1. 
 

2. neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 

2014: 

-   Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:      1.600.000,- Kč 

-   Základní škola Bechyně, Libušina 164, IČ 70991766:          2.500.000,- 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:                  4.100.000,- Kč 
 

3. investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci na rok 2014: 

-   Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:  200.000,- Kč 
 

4. dotaci (transfer) provozovateli kina v Bechyni panu xxxxxxxxxxxxxxx, IČO 

69537607 ve výši 140.000,-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. 
 

5. 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 2014 činí 120.000,- Kč. 
 

6. finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Jiskra Bechyně, IČ 14504481 ve výši 

200.000,- Kč na provoz a činnost. 

 

7. finanční příspěvek paní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, IČ 10318950 ve výši 30.000,- 

Kč na provoz Infocentra v Bechyni.  

 

8. 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.   
 

II.   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: 
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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. 

 

 

USNESENÍ č. 66/9-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  

se záměrem revitalizovat budovu bývalých jatek na místním stadionu za účelem zřízení 

v těchto prostorách Mezinárodní muzeum keramiky. 
 

II.   u k l á d á 

starostovi spolupracovat se zástupci Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně o.p.s. 

na přípravě založení Mezinárodního muzea keramika v Bechyni. 

 

 

USNESENÍ č. 67/9-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1.   Rozpočtové opatření č. 52/2013 

snížení příjmů na: 

pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 8.269,- Kč snížení dotace 

z Jihočeského kraje na obnovu omítek kaple ve Hvožďanech 

navýšení příjmů na: 

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

ve výši 1.100.000,- Kč, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 670.000,- Kč 

snížení výdajů na: 

par.4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, 

pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 7.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 

3.000,- Kč 

par.3635 územní plánování, pol.6119 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 

ve výši 200.000,- Kč 

par.2310 pitná voda, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 7.200.000,- Kč 

par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši 

45.000,- Kč  

navýšení výdajů na: 

par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 

90.000,- Kč těžba a přiblížení dřeva 

par.3612 bytové hospodářství, pol.5361 nákup kolků ve výši 35.000,- Kč kolky, pol.5362 

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 150.000,- Kč platba daně z převodu 

nemovitosti, pol.5152 teplo ve výši 60.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 

250.000,- Kč mandátní odměna za prodej bytů, úklid, služby a revize v bytových domech, 

pol.5171 opravy a udržování ve výši 825.000,- Kč oprava elektroinstalace, oprava stoupaček 
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v bytech na sídl. Obránců míru, opravy elektroinstalace, vodoinstalace a opravy havárií 

v městských bytech 

par.4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, pol.5492 dary 

obyvatelstvu ve výši 20.000,- Kč finanční dar manželům Jiřině a Miroslavu Fáberovým, 

bytem Bechyně 185 na pomoc v tíživé životní situaci 

par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 45.000,- Kč - částečná úhrada ztráty 

společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2012  

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 7.741.731,- Kč 

 

2.   Rozpočtové opatření č. 53/2013 

snížení příjmů na: 

pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 9,- Kč snížení  dotace 

ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Sběrný dvůr Bechyně“  

pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 153,- Kč snížení 

podpory z FS na akci „Sběrný dvůr Bechyně“  

navýšení výdajů na: 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 

sdružením ve výši 2.000,- Kč členský příspěvek Cyklostezce Lužnice 

par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 2.200,- 

Kč ochranné pomůcky pro zaměstnance městských lesů 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 6.000,- Kč 

materiál, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 3.510,- montáž radiostanice - JSDH 

Bechyně 

snížení výdajů na: 

par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 162,- Kč, akce 

„Sběrný dvůr Bechyně 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5019 ostatní platy ve výši 6.000,- Kč  

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

povědomí, pol.5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

ve výši 50.000,- Kč finanční příspěvek Nadačnímu fondu Karla Kryla na pomník Karlu 

Krylovi  

par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5229 ostatní neinvestiční transfery 

neziskovým a podobným organizacím ve výši 65,- Kč 

par.3312 hudební činnost, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 8.000,- Kč 

par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 

ve výši 1.180,- Kč 

par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 

sdružením ve výši 20.000,- Kč 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5229 ostatní neinvestiční transfery 

neziskovým a podobným organizacím ve výši 2.405,- Kč, pol.6130 pozemky ve výši 

100.000,- Kč 

par.4379 ostatní služby  činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5221 neinvestiční transfery 

obecně prospěšným společnostem ve výši 1.000,- Kč 

par.6171 činnost místní správy, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši 

500,- Kč 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 175.440,- Kč 

(převod finančních prostředků do následujícího období) 
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3.   Rozpočtové opatření č. 55/2013 

snížení příjmů na: 

pol.1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 14.599,- Kč 

pol.1341 poplatek ze psů ve výši 8.584,- Kč 

pol.1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 257.654,- Kč 

pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 30.000,- Kč 

par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 8.764,- Kč 

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

výrobků ve výši 10.000,- Kč 

par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytov. služeb a výrobků ve výši  1.400,- Kč 

par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol. 2111 příjmy 

z poskytování služeb a výrobků ve výši  4.220,- Kč 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 

ve výši  8.172,- Kč, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 160,- Kč, pol.2133 příjmy 

z pronájmu movitých věcí ve výši 14.339,- Kč 

par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2111 

příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši  4.905,- Kč 

(- daňové a nedaňové příjmy, které nebyly naplněny, jsou pokryty daňovými a nedaňovými 

příjmy, které byly naplněny nad předpoklad) 

navýšení příjmů na: 

pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost a funkčních požitků ve výši 

208.356,- Kč 

pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 205.567,- Kč 

pol.1121 daň z příjmů právnických osob ve výši 313.257,- Kč 

pol.1211 daň z přidané hodnoty ve výši 992.189,- Kč 

pol.1511 daň z nemovitosti ve výši 254.911,- Kč 

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

odstraňování komunálních odpadů ve výši 48.481,- Kč  

pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 9.781,- Kč 

pol.1351 odvod loterií a podob. her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 77.146,- Kč 

pol.1355 odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 1.077.096,- Kč 

pol.1361 správní poplatky ve výši 167.890,- Kč 

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

výrobků ve výši 553.319,- Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 

3.000,- Kč 

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

ve výši 3.733,- Kč 

par.2169 ostatní správa v prům., obchodu, staveb. a službách, pol.2212 sankční platby přijaté 

od jiných subjektů ve výši 14.800,- Kč 

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

drobného dlouhodobého majetku ve výši 1.194,- Kč 

par.2310 pitná voda, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 4.315,- 

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  

36.730,- Kč 

par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady ve výši 36.898,- Kč 
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par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 

výrobků ve výši  45.992,- Kč 

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

ve výši  2.250,- Kč 

par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 

9.971,- Kč, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 11.537.016,- Kč 

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

36.807,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 36.917,- 

Kč, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 50.000,- Kč 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 ostatní příjmy z vlastní činností ve výši 

41.550,- Kč, pol.2131 příjmy z pronájmu pozemků ve výši 82.526,- Kč, pol.2310 příjmy 

z prodeje krátk. a drobného dlouh. majeteku ve výši 480,- Kč, pol.3111 příjmy z prodeje 

pozemků ve výši 18.960,- Kč 

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

ve výši  25.077,- Kč 

par.3727 prevence vzniku odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 

15.054,- Kč 

par.3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí, pol.2212 sankční platby přijaté 

od jiných subjektů ve výši 7.500,- Kč 

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

přijaté neinvestiční dary ve výši 16.000,- Kč 

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

ve výši 9.650,- Kč  

par.6171 činnost místní správy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši  

4.951,- Kč, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 23.000,- Kč 

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

56.000,- Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 70,- Kč 

par.6409 ostatní činnosti, pol.2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. ve výši 3.925,- Kč 

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

prostředků na bankovních účtech ve výši 15.681.812,- Kč 

 (převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

4.   částečnou úhradu ztráty společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o., IČO 63907291, 

za rok 2012 ve výši 45.000,- Kč. 
 

5.  poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč manželům xxxxxx a xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx, bytem Bechyně xxx na pomoc v tíživé životní situaci.  

 

II.   u k l á d á  

vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 

č. 52/2013, č. 53/2013, č. 55/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 68/9-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s o u h l a s í 

s prominutím dlužných poplatků z prodlení s placením nájemného z bytu č. 3 v domě čp. xxx 

v Bechyni na sídl. xxxxxxxxx, ve výši 44.119,- Kč, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nyní bytem 

Bechyně, xxxxxxxxxxxxx. 
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II.   s o u h l a s í ,  

aby xxxxxxxxxxxxxx dlužné poplatky z prodlení v částce 44.119,- Kč splácel v měsíčních 

splátkách po 1.400,- Kč počínaje měsícem únor 2014, pokud xxxxxxxxxxxxxx uzná tento 

svůj dluh vůči městu co do důvodu i výše a k jeho splátkám se písemně zaváže pod ztrátou 

výhody splátek. 
 

III.   u k l á d á 

vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí žadateli. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 69/9-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

1. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 

o velikosti 1+1 v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5758/128297 ke stavební parcele parc. č. st. 2143/1 o výměře 555 m2 v k.ú a obci 

Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 39165 Bechyně, xx 

xxxxxxxxxx, za kupní cenu 295.000,- Kč. 
 

2. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxx Bechyně o velikosti 

2+1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6286/77908 

ke stavební parcele parc. č. st. 2142/1 o výměře 335 m2 v k.ú a obci Bechyně, panu 

xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 39165 Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, 

za kupní cenu 348.000,- Kč. 
 

3. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 

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

8293/131737 ke stavební parcele parc. č. st. 2134/2 o výměře 540 m2 v k.ú a obci 

Bechyně, paní xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem 130 00 Praha 3, Basilejské nám. 

xx, za kupní cenu 380.000,- Kč. 
 

4. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bechyně o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

7031/224398 ke stavební parcele parc. č. st. 2133/3 o výměře 914 m2 v k.ú a obci 

Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 39165 Bechyně, 

xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 399.999,- Kč. 
 

5. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bechyně o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

8177/170336 ke stavební parcele parc. č. st. 2129/2 o výměře 671 m2 v k.ú a obci 

Bechyně, paní xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 39165 Bechyně, 

xxxxxxxxxxx, za kupní cenu 404.000,- Kč. 
 

6. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 

o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5643/128725 ke stavební parcele parc. č. st. 2126/1 o výměře 550 m2 v k.ú a obci 

Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 370 07 České 

Budějovice, xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 220.100,- Kč. 
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7. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 

o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5721/130164 ke stavební parcele parc. č. st. 2124/3 o výměře 551 m2 v k.ú a obci 

Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 370 07 České 

Budějovice, xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 253.000,- Kč. 
 

8. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 

o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5568/132796 ke stavební parcele parc. č. st. 2117/1 o výměře 551 m2 v k.ú a obci 

Bechyně, paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 543 51 Špindlerův mlýn 

xx, za kupní cenu 225.000,- Kč. 
 

9. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 

o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5900/129339 ke stavební parcele parc. č. st. 2113/3 o výměře 553 m2 v k.ú a obci 

Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 39165 Bechyně, xx 

xxxxxxxxxx, za kupní cenu 232.000,- Kč. 

 

 

USNESENÍ č. 70/9-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 

Změnu č. 14 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
 

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. 71/9-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  

s partnerstvím v projektu „Jihočeské hasičské muzeum“. 
 

II.   s e   z a v a z u j e ,  

že se bude finančně spolupodílet na provozu Jihočeského hasičského muzea.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Matějka 

starosta města 

 

 

 


