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

konaného dne 18. 1. 2012   
 

 
 
 
USNESENÍ č. 1/1-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
Rozpočtové opatření č. 51/2011 
snížení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5172 programové vybavení ve výši 15.995,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 15.995,- Kč 
poskytnutí licence k užití právního systému CODEXIS 
snížení příjmů na: 
par.3111 předškolní zařízení, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
95.238,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1335 poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 130,- Kč 
pol.1337 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 1.599,- Kč 
pol.1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 5.130,- Kč 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 100,- Kč 
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 1.968,- Kč 
pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 71.586,- Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 7.390,- Kč 
par.1032 podpora ost. produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 48.661,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 63,- Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 3.799,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 
ve výši 110.600,- Kč, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 5.125,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
2.000,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 6.439,- Kč 
par.3635 územní plánování, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
9.000,- Kč 
par.1037 celospolečenské funkce lesů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 3.758,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 180,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 1.700,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 
8.484,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování : 
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 192.474,- Kč 
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II.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením 
č. 51/2011 do rozpočtu města Bechyně na rok 2011. 
 
 
USNESENÍ č. 2/1-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
1.   Rozpočtové opatření č. 1/2012 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 263.902,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6402 finanční vypořádání minulých let, pol.5366 výdaje z finančního vypořádání 
minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 263.902,- Kč 
jedná se o vratku účelových prostředků, na které byl v roce 2011 poskytnut účelový transfer a 
tyto prostředky nebyly vyčerpány: 
- sociální dávky – účelový znak 13306  234.448,- Kč 
- sčítání lidu UZ 98005      29.454,- Kč 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 2/2012 
navýšení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 426.346,- Kč dotace ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na akci „Sběrný dvůr Bechyně“ 
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 7.247.883,- Kč 
podpora z FS na akci „Sběrný dvůr Bechyně“ 
navýšení výdajů na: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 7.674.229,- Kč, 
akce „Sběrný dvůr Bechyně“ 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 3 /2012 
navýšení příjmů na: 
položce 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 857.000,- Kč účelový finanční 
příspěvek z Jihočeského kraje, České Budějovice na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností LSPP, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, mimo 
nákladů na dopravu 
navýšení výdajů na: 
par. 3513 lékařská služba první pomoci, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím - transfer pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko 
Bechyně – částečná úhrada nákladů spojených s činností Lékařské služby první pomoci 
v Bechyni ve výši 857.000,- Kč 
 
4.   změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Zdravotní středisko 
Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č. 50/8-11 Z bod I.,2. takto: dotace 
pro rok 2012 po navýšení činí: 1.560.000,- Kč 
(navýšeno RO č. 3/2012 o 857.000,- Kč) 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změnu rozpočtu prováděnými rozpočtovými 
opatřeními č. 1/2012 – 3/2012 do rozpočtu města Bechyně na rok 2012. 
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USNESENÍ č. 3/1-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e  
usnesení č. 41/7-11 Z. 
 
II.   s c h v a l u j e 
směnu části pozemku č.par. 1852 o výměře 27 m2 a části pozemku č.par. 1853 o výměře 
76 m2, které byly od těchto pozemků odděleny GP č. 1365-804/2011 ze dne 8.12. 2011 a 
označeny novými č.par. 1852/2 a č.par. 1853/2 z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za části pozemku č.par. PK 1848 o výměře 603 m2 a č.par. PK 1849 
o výměře 26 m2, které byly od těchto pozemků odděleny týmž GP, sloučeny a označeny 
novým č.par. 1848/8, vše v k.ú. Bechyně, z vlastnictví města Bechyně s tím, že paní Marie 
Ondřichová uhradí rozdíl 526 m2 ve výměrách směňovaných pozemků v ceně 45,- Kč za m2 
(23.670,- Kč). 
 

III.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření směnné smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 4/1-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
obecně závaznou vyhlášku města Bechyně č. 1/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky 
města Bechyně č. 4/2008 o stanovení okruhu vzdálenosti, v němž nesmí být povoleno 
provozování výherních hracích přístrojů, a obecně závazné vyhlášky města Bechyně č. 7/2010 
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit zveřejnění OZV č. 1/2012. 
 
 
 
 
V Bechyni dne 18. 1. 2012    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


