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

konaného dne 31. 10. 2012   
 

 
 
USNESENÍ č. 57/7-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 47/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 462.126,40 Kč 
neinvestiční účelový transfer dle dopisu MŠMT č.j.4676/2012-46 na akci „Operační     
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.4“ na projekt 
č. CZ.1.07/1.4.00/21.2380 pro Základní školu Bechyně, Školní 293 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši ve výši 462.126,40 Kč neinvestiční účelový transfer na akci „Operační              
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.4“ na projekt 
č. CZ.1.07/1.4.00/21.2380 pro Základní školu Bechyně, Školní 293 
 
2.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Základní škola 
Bechyně, Školní 293 na rok 2012, který byl schválen usnesením ZM č. 50/8-11 Z bod I,2. 
takto: dotace pro rok 2012 činí: 
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2.950.000,- Kč (ZM 
č. 50/8-11 Z bod I,2.) 
pol.5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 462.126,40 Kč (RO 
č.47/2012) 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 48/2012 
navýšení příjmů na: 
pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
195.000,- Kč neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb 
do zastupitelstev krajů v roce 2012 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 143.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol.5164 nájemné ve výši 
1.000,- Kč, pol.5175 pohoštění ve výši 1.000,- Kč, pol.5161 služby pošt ve výši 1.000,- Kč, 
pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 2.000,- Kč, pol.5139 nákup 
materiálu j.n. ve výši 47.000,- Kč výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstva 
Jihočeského kraje ve dnech 12. a 13. října 2012 
 
4.   Rozpočtové opatření č. 49/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 56.000,- Kč 
příspěvek z Úřadu práce České republiky, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 
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navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním 
poměru ve výši 45.700,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální pojištění a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti ve výši 10.300,- Kč mzdové náklady včetně odvodů v rámci 
veřejně prospěšných prací 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 50/2012  
navýšení příjmů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 61.300,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním 
poměru ve výši 39.300,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální pojištění a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti ve výši 12.000,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění ve výši 8.000,- Kč mzdové náklady včetně odvodů na zaměstnance 
městských lesů 
par.6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.000,- Kč - sociální 
fond - navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2012 se základním přídělem 2 % 
z objemu mezd, limit mzdových prostředků – podpora ostatních produkčních činností : 
1032 5011: 650.000,- Kč, tvorbou fondu (navýšení) o 2.000,- Kč a čerpáním fondu (navýšení) 
o 2.000,- Kč (viz příloha č.1) 
 
6.   Rozpočtové opatření č. 51/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.1355 odvody z výherních hracích přístrojů ve výši 110.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 110.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na opravu 
fasády a na výměnu sanitních rozvodů kulturního domu 
 
7.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Kulturní středisko 
města Bechyně na r.2012, který byl schválen usnesením ZM č.50/6-12 Z bod I.,2. takto: 
dotace pro rok 2012 po navýšení činí: 4.400.000,- Kč 
(navýšeno RO č.51/2012 o 110.000,- Kč) 
 
8.   Rozpočtové opatření č. 52/2012  
snížení výdajů na: 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 3.000,- Kč, par.5512 požární 
ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 8.000,- Kč – JSDH Senožaty 
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.000,- Kč 
oprava komínu na budově v Senožatech, par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, 
pol.5175 pohoštění ve výši 4.000,- Kč – JSDH Senožaty 
 
9.   Rozpočtové opatření č. 53/2012 
navýšení příjmů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 100.843,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 15.500,- Kč 
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snížení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5031 povinné pojistné na sociální pojištění a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 8.500,- Kč, pol.5032 povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 3.000,- Kč, pol.5151 studená voda ve výši 10.188,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.500,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 
40.000,- Kč, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 3.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb 
ve výši 50.000,- Kč, pol.6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
3.293,- Kč – materiál, ochranné pomůcky, těžba dřeva, práce v lese, lesní hospodářský plán 
pro bechyňské městské lesy 
par.3632 pohřebnictví, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 4.550,- Kč dohoda na úklid 
hřbitovů 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5173 cestovné ve výši 1.500,- Kč cestovní 
náhrady pro městskou policii 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
2.000,- Kč pohonné hmoty do sekačky na stadion, pol.5154 elektrická energie ve výši 
35.188,- Kč elektrická energie bazén 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 47/2012 - č. 53/2012 do rozpočtu města Bechyně na rok 2012. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 58/7-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku č.par. 872/1 o výměře 368 m2, která byla od tohoto pozemku oddělena 
geometrickým plánem č. 382-395/2012 ze dne 28. 6. 2012 a označena novým číslem č.par. 
872/32 v k.ú. Hvožďany u Bechyně panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Libčice 
nad Vltavou za kupní cenu ve výši 45,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem 
nemovitosti hradí xxxxxxxxxxxxx. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP prodat pozemek v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 59/7-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č. 461/1 o výměře 16 m2, lesní pozemek, v k.ú. Senožaty 
u Bechyně, která je v GP č. 131-80/2012 označena novým par.č. 461/7, paní xxxxxx 
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 251 01 Říčany, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 
Praha 6 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 251 01 Říčany za kupní cenu 
45,- Kč/m2 (720,- Kč). Kupující vedle kupní ceny uhradí i náklady na vynětí pozemku par.č. 
461/7  plnění funkcí lesa. 
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II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej pozemku v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 60/7-12 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 2+1 ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7186/129649 
na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnický podíl o velikosti 
7186/129649 ke stavební parcele parc. č. st. 2114/3 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 7186/129649 ke stavební parcele parc. č. st. 2114/2 o výměře 156 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 7186/129649 ke stavební parcele parc. č. st. 2114/1 
o výměře 199 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxx, bytem 142 00 Praha 4, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 302.000,- Kč. 
 
2.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 
1+1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5277/129649 na společných 
částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnický podíl o velikosti 5277/129649 
ke stavební parcele parc. č. st. 2114/3 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
5277/129649 ke stavební parcele parc. č. st. 2114/2 o výměře 156 m2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 5277/129649 ke stavební parcele parc. č. st. 2114/1 o výměře 199 m2, vše v k.ú a 
obci Bechyně, paní xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 170 00 Praha 7, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 210.000,- Kč. 
 

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

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 
 


