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

konaného dne 13. 6. 2012   
 

 
 
USNESENÍ č. 38/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   
1.   Rozpočtové opatření č. 23/2012 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 1.220.000,- Kč 
navýšení příjmů na: 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 20.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 1.220.000,- Kč 
vyúčtování služeb 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5164 nájemné ve výši 20.000,- Kč nájemné 
za zařízení na měření rychlosti – městská policie 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 24/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 20.000,- Kč neinvestiční příspěvek 
od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na Bechyňské Jaro XX. – krajská 
postupová přehlídka 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 20.000,- Kč neinvestiční příspěvek 
od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt „Divadlo v trávě XX.“ 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 30.000,- Kč neinvestiční dotace 
z Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Kulturní léto v Bechyni 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 70.000,- Kč 
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt 
„Divadlo je komunikace 2012“ 
navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 110.000,- Kč, z toho: 
20.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na realizaci projektu „Bechyňské 
Jaro XX. – krajská postupová přehlídka“ a 
20.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt „Divadlo v trávě XX.“ a 
70.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně účelový transfer z Ministerstva 
kultury na projekt „Divadlo je komunikace 2012“ 
par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 30.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt 
Kulturní léto v Bechyni 2012 
 
3.   změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Kulturní středisko 
města Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č.27/4-12 Z bod I.,9. takto: 
dotace pro rok 2012 po navýšení činí: 4.255.000,- Kč 
(navýšeno RO č.24/2012 o 140.000,- Kč) 
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4.   Rozpočtové opatření č. 25/2012  
navýšení příjmů na: 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 50.000,- Kč neinvestiční příspěvek 
od Jihočeského kraje na projekt Drobná oprava a údržba památníku obětem 1. světové války 
v Bechyni 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 33.000,- Kč neinvestiční příspěvek 
od Jihočeského kraje na projekt „Propagace výsledků archeologického výzkumu bechyňského 
náměstí“ 
navýšení výdajů na: 
par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí, pol.5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu j.n. 
ve výši 10.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 30.000,- Kč – materiál, opravy, 
čištění a údržba památníku obětem 1. světové války v Bechyni 
par.2143 cestovní ruch, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 33.000,- Kč „Propagace 
výsledků archeologického výzkumu bechyňského náměstí“ 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 26/2012  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování : 
pol.8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 7.000.000,- Kč dlouhodobý úvěr 
od České spořitelny, a.s. na financování stavby „Bechyně – rekonstrukce náměstí T.G. 
Masaryka a okolí, 2. etapa “ 
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
7.000.000,- Kč „Bechyně – rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a okolí, 2. etapa“ 
 
6.   Rozpočtové opatření č. 27/2012  
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
8.538.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2310 pitná voda, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 3.436.000,- Kč Bechyně – 
rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a okolí, 2. etapa – část vodovod 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby 
ve výši 5.102.000,- Kč Bechyně – rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a okolí, 2. etapa - část 
kanalizace 
 
7.   Rozpočtové opatření č. 28/2012  
navýšení příjmů na: 
par.3719 ostatní činnost k ochraně ovzduší, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 18.000,- Kč 
pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
70.000,- Kč účelová neinvestiční dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním 
předání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) 
navýšení výdajů na: 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.000,- Kč oprava 
plochy pro kontejnery na separovaný sběr  
par.6171 činnost místní správy, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 
60.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč částečné pokrytí nákladů 
spojených se zajištěním předání informací pro monitorování a řízení veřejných financí 
(Pomocný analytický přehled), pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč - sociální 
fond - navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2012 se základním přídělem 2 % 



 3 

z objemu mezd, limit mzdových prostředků – činnost místní správy: 6171 5011: 7.185.000,- 
Kč, tvorbou fondu (navýšení) o1.000,- Kč a čerpáním fondu (navýšení) o 1.000,- Kč 
(příloha zápisu č. 5) 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 10.000,- Kč vývěsní skříňka 
 
8.   Rozpočtové opatření č. 29/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 642.750,- Kč účelový finanční 
příspěvek z Jihočeského kraje pro Zdravotní středisko Bechyně za účelem částečné úhrady 
nákladů spojených se zajištěním činnosti lékařské pohotovostní služby 
navýšení výdajů na: 
par. 3513 lékařská služba první pomoci, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím – neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Zdravotní 
středisko Bechyně za účelem částečné úhrady nákladů spojených se zajištěním činnosti 
lékařské pohotovostní služby ve výši 642.750,- Kč 
 
9.   změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Zdravotní středisko 
Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č. 27/4-12 Z bod I.,4. takto: dotace 
pro rok 2012 po navýšení činí: 1.560.000,- Kč 
(navýšeno RO č.29/2012 o 642.750,- Kč) 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu, které jsou prováděny rozpočtovými 
opatřeními č.23/2012 - 29/2012 do rozpočtu města Bechyně na rok 2012. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 39/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s o u h l a s í   
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2011, a to bez výhrad. 
 
II.   s c h v a l u j e 

1. závěrečný účet města Bechyně včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Bechyně za rok 2011, kterou vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. 

 

2. plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2011 po konsolidaci: 
celkové příjmy:  159.381.277,13 Kč, 
celkové výdaje:  182.299.037,78 Kč, 
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (schodek):  - 22.917.760,65 Kč 
třída 8 financování:    22.917.760,65 Kč. 
 

3. účetní závěrku města Bechyně k 31. 12. 2011. 
Výsledek hospodaření města Bechyně k 31. 12. 2011 po zdanění ve výši 
11.770.402,86 Kč. 

 
III.    u k l á d á  
radě města vstoupit v jednání s firmou Slabý o likvidaci pohledávky za neuskutečnění prodeje 
bytů na sídl. Obránců míru.  
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USNESENÍ č. 40/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   
rozpočtový výhled města Bechyně na období let 2012 - 2015 (příloha zápisu č. 2). Zároveň je 
ukončena platnost rozpočtového výhledu města Bechyně na období let 2011 - 2014, který byl 
schválen Zastupitelstvem města Bechyně dne 8. 6. 2011 usnesením č. 18/4-11 Z. 
 
II.   p o v ě ř u j e 
starostu města Bechyně doplňováním rozpočtového výhledu o dlouhodobé závazky a 
pohledávky. 
 
 
USNESENÍ č. 41/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í   
zprávu o činnosti MP Bechyně za uplynulé období (příloha zápisu č. 3). 
 
 
USNESENÍ č. 42/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e   
zavedení jednosměrného provozu na komunikaci na sídl. 5. května.  
 
II.   u k l á d á  
starostovi projednat omezení tonáže, přikázaný směr jízdy a možnost vybudování komunikace 
řešící v budoucnosti napojení nové zástavby U Studen přímo na silnici do Senožat. 
 
 
USNESENÍ č. 43/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   
uzavření smlouvy o úvěru č.ev. 136/2012-sml. s Českou spořitelnou, a. s., se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ: 45244782, jejímž předmětem je poskytnutí 
investičního úvěru na financování stavby "Bechyně - rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a 
okolí, 2. etapa". 
 
II.   u k l á d á 
starostovi města Bechyně zajistit uzavření smlouvy. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 44/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   
uzavření smlouvy o financování akce "Protipovodňová opatření Bechyně - Zářečí" 
realizované v rámci PROGRAMU 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II" 
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č.ev. 131/2012-sml. s ČR - Ministerstvem zemědělství se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1 a 
s Povodím Vltavy, s.p. se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi města Bechyně zajistit uzavření smlouvy. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 44/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   
směnu části pozemku č.par. 1195/2 o výměře 77 m2, která byla od tohoto pozemku oddělena 
GP č. 1407-41/2012 ze dne 14. 5. 2012 a označena novým č.par. 1195/24 z vlastnictví 
manželů xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem Hvožďany xx za část pozemku č.par. 
1195/13 o výměře 130 m2, která byla od tohoto pozemku oddělena týmž GP a označena 
novým č.par. 1195/23 k.ú. Bechyně z vlastnictví města Bechyně s tím, že manželé xxxxxxxxx 
uhradí rozdíl 53 m2 ve výměrách směňovaných pozemků v ceně 110,- Kč za m2 (5.830,- Kč). 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření směnné smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 45/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e   
odkoupení pozemků č.par. 1497/51, č. par. 1494 a č.par. 1497/54 v k.ú. Bechyně. 
 
 
USNESENÍ č. 46/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e   
směnu pozemků navrženou společností Panství Bechyně SE. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi jednat se společností Panství Bechyně SE o možné směně pozemků tak, aby došlo 
k scelení jak městských, tak pozemků Panství.  
 
 
USNESENÍ č. 47/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   
 

1. Změnu č.3 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení (příloha zápisu č. 4). 

 
2. Změnu č.4 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha zápisu č. 5). 
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II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit provedení změn v seznamu bytů. 
 
 
USNESENÍ č. 48/5-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e   

1. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxx čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 
o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 
6179/130679 na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 6179/130679 ke stavební parcele parc.č.st. 2144/1 o výměře 195 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 6179/130679 ke stavební parcele parc.č.st. 2144/2 
o výměře 157 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6179/130679 ke stavební parcele 
parc.č.st. 2144/3 o výměře 196 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxx 
xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 338 45 Strašice xx, za kupní cenu 322.000,- 
Kč. 

 
2. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxx čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 

o velikosti 2+1 v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 
7030/131737 na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 7030/131737 ke stavební parcele parc.č.st. 2134/1 o výměře 184 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 7030/131737 ke stavební parcele parc.č.st. 2134/2 
o výměře 158 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 7030/131737 ke stavební parcele 
parc.č.st. 2134/3 o výměře 198 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, manželům xxxxxx 
xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx oba bytem 
257 01 Popovice xxx, za kupní cenu 366.000,- Kč. 

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

o velikosti 1+1 v 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 
5347/129649 na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 5347/129649 ke stavební parcele parc.č.st. 2114/1 o výměře 199 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 5347/129649 ke stavební parcele parc.č.st. 2114/2 
o výměře 156 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5347/129649 ke stavební parcele 
parc.č.st. 2114/3 o výměře 197 m2 vše v k.ú a obci Bechyně, slečně xxxxxxxx 
xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
215.111,- Kč. 

 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 


