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

konaného dne 19. 12. 2012   
 

 
 
USNESENÍ č. 70/10-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   o d k l á d á  
rozhodnutí o prodeji nemovitostí za 1,- Kč 

- stavba čp. 358 na stp.č. 1256,  
- stp.č. 1256 o výměře 1.216 m2, 
- č.par. 1255/1 o výměře 163 m2,  
- čpar. 1257 o výměře 372 m2,  
- č.par. 1264/11 o výměře 2.270 m2,  

vše v k.ú. Bechyně pro stavbu objektu AQUAZOO Bechyně. 
 
II.   b e r e   n a   v ě d o m í 
petici „Nesouhlas se záměrem vybudovat AQUAZOO Bechyně“, doručenou dne 7. 12. 2012 
na Městský úřad Bechyně pod čj. 09093/2012, podanou za petiční výbor Ing. Ladislavem 
Honsou a Miroslavem Mikulášem.  
 
III.   u k l á d á  
Radě města Bechyně uspořádat anketu a veřejnou prezentaci. 
 
 
USNESENÍ č. 71/10-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
1.   Rozpočtové opatření č. 63/2012  
snížení příjmů na:  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2111 
příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 6.357,- Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 75.340,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 11,- Kč 
pol.1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 95,- Kč 
par.2310 pitná voda, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 353,- 
Kč 
par.3111 předškolní zařízení, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
93.725,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
450.000,- Kč 
par.3312 hudební činnost, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 5.122,- Kč 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 35.061,- Kč, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 13.000,- Kč 
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par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 22.500,- Kč 
par.4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 3.000,- Kč, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 
7.000,- Kč 
pol.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5221 neinvestiční transfery 
obecně prospěšným společnostem ve výši 2.000,- Kč, pol.5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením ve výši 7.000,- Kč, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 45.000,- 
Kč uložení odpadu 
par.3341 rozhlas a televize, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 27.000,- Kč servis 
bezdrátového rozhlasu 
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
300.000,- Kč platba daně z přidané hodnoty za město Bechyně 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.5163 služby peněžních ústavů ve 
výši 5.000,- Kč bankovní poplatky 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 181.170,- Kč 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 64/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
5.600,- Kč neinvestiční dotace z Ministerstva financí na výdaje související s volbami 
prezidenta České republiky 
snížení výdajů na: 
par.6114 volby do Parlamentu ČR, pol.5139 nákup materiálu ve výši 20.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol.5139 nákup materiálu 
ve výši 10.000,- Kč, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 10.000,- Kč, pol.5161 služby pošt 
ve výši 5.600,- Kč výdaje související s volbami prezidenta České republiky 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 65/2012  
snížení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 1.240,- 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 byl ponížen, neboť nebyl 
odpracovaný celý měsíc 
snížení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5031 povinné pojistné na sociální 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1.240,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 112.695,- Kč finanční 
příspěvek na zpracování digitální formy plánu v souladu s platným informačním standardem 
lesního hospodářství – lesní hospodářský plán 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 112.695,- Kč 
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4.   Rozpočtové opatření č. 66/2012  
snížení výdajů na: 
par.3635 územní plánování, pol.6119 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 
ve výši 300.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5141 úroky vlastní ve výši 310.601,- Kč, 
pol.6130 pozemky ve výši 100.000,- Kč 
snížení příjmů na: 
pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 104.560,- 
pol.1211 daň z přidané hodnoty ve výši 1.392.343,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost a funkčních požitků ve výši 
311.847,- 
pol.1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 59.103,- Kč 
pol.1121 daň z příjmů právnických osob ve výši 203.854,- Kč 
pol.1511 daň z nemovitosti ve výši 211.498,- Kč 
- daňové příjmy, které nebyly naplněny, jsou řešeny úsporou ve výdajích (územní plán, úroky, 
pozemky) a daňovými příjmy, které byly naplněny nad předpoklad 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 67/2012  
snížení příjmů na: 
pol.1340 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 33.415,- 
pol.1341 poplatek ze psů ve výši 6,- Kč 
pol.1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 351.685,- Kč 
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 10.402,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
3.643,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 10.270,- Kč 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
86.350,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 505,- 
Kč, pol.2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 11.656,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku ve výši 1.375,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 3.940,- Kč 
pol.1351 odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 1.615,- Kč 
pol.1355 odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 1.340.192,- Kč 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 1.163.904,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 3.221,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 17.128,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 4.200,- 
Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 24.088,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 1.050,- Kč 
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par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
1.142.238,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
477.871,- Kč, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
5.033.689,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
107.159,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
251.572,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 410.272,- Kč 
par.4172 doplatek na bydlení, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
2.500,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 54.442,- Kč, pol.2131 příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.313,- Kč, pol.2133 
příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 960,- Kč, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků 
ve výši 16.560,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 13.800,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
20.296,- Kč, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 780,- Kč, 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 
70.000,- Kč 
par.6409 ostatní činnosti, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 575,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 9.656.058,- Kč 
(převod finančních prostředků do následujícího období) 
 
6.   Rozpočtové opatření č. 68/2012  
snížení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 187.662,10 Kč dotace 
ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Sběrný dvůr Bechyně“ 
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 3.190.255,70 Kč 
podpora z FS na akci „Sběrný dvůr Bechyně“ 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 0,21 Kč 
podpora ze Státního fondu životního prostředí na akci „Bechyně – kanalizace v lokalitě 
Zářečí“ – haléřové zaokrouhlení 
navýšení příjmů na: 
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 0,59 Kč 
podpora z FS EU na akci „Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí“ – haléřové zaokrouhlení 
snížení výdajů na: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 3.377.917,80 Kč 
akce „Sběrný dvůr Bechyně“ – sběrný dvůr nebyl v roce 2012 dokončen, akce se přesouvá 
do roku 2013 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 0,38 Kč 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 63 - 68/2012 do rozpočtu města Bechyně na rok 2012. 
 
 
 
 



 5 

USNESENÍ č. 72/10-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  

1. rozpočet města Bechyně pro rok 2013 s celkovými příjmy 118.608.330,- Kč, 
celkovými výdaji 122.948.480,- Kč a tř. 8 Financování + 4.340.150,- Kč, v členění dle 
přílohy č.1. 

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

2013: 
- Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši  1.600.000,- Kč 
- Základní škola Bechyně, Libušina 164 ve výši   2.500.000,- Kč 
- Základní škola Bechyně, Školní 293 ve výši   3.100.000,- Kč 
- Zdravotní středisko Bechyně ve výši       693.000,- Kč 
- Kulturní středisko města Bechyně ve výši    4.000.000,- Kč 

 
3. investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci na rok 2013: 

- Základní škola Bechyně, Školní 293 ve výši 595.000,- Kč 
      (regenerátor jídel včetně příslušenství, konvektomat)  

 
4. dotaci (transfer) provozovateli kina v Bechyni panu Zdeňku Novákovi, IČO 69537607 

ve výši 120.000,-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 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 2013 činí 
120.000,- Kč. 

 
6. poskytnutí finančního příspěvku z programu regenerace v roce 2013 takto: 

MATANA a.s., IČO 41691211 se sídlem Malá Štupartská 1/646, 110 00 Praha 1 
ve výši 20.000,- Kč na obnovu omítek ohradní zdi židovského hřbitova v Bechyni, 
2. etapa. 

 
 
USNESENÍ č. 73/10-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  

1. Změnu č. 6 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

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

tohoto usnesení. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit provedení změn v seznamu bytů. 
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USNESENÍ č. 74/10-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
prodej podílu o velikosti 880/1000 na části pozemku č.par. 233 a na části pozemku č.par. 
540/2 v k.ú. Sudoměřice u Bechyně (celkem 1213 m2) tak, jak jsou tyto části vyznačeny 
v záborovém elaborátu (Situace záboru pozemků - Op 4-8 Přestavba křižovatky silnic II/135 a 
II/137 v obci a k.ú. Sudoměřice u Bechyně) zpracovaném firmou Gefos-Trade s.r.o. v únoru 
2012, společnosti ČEZ, a.s., IČ 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 za kupní 
cenu ve výši 110,- Kč za m2. 
 
II.   u k l á d á 
informovat žadatele o přijatém usnesení. 
 
 
USNESENÍ č. 75/10-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
Zastupitelstvo města Bechyně projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i 
samotný bezúplatný převod pozemku pp.č. 2085/1 v k.ú. Bechyně, z vlastnictví ČR 
příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Bechyně. 
Město Bechyně se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji ve veřejném 
zájmu jako účelovou komunikaci. Město Bechyně se dále zavazuje, že převáděná nemovitost 
nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude pronajímána ani 
nebude převedena ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10-ti let od doby právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti. 
V případě, že město Bechyně převede předmětnou nemovitost nebo její část na třetí osobu, 
zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného 
cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou město Bechyně převodem na třetí 
osobu získalo. 
V případě, že město Bechyně nebude předmětnou nemovitost nebo její část užívat 
ve veřejném zájmu, bude jí využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo ji 
pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného 
cenového předpisu. 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 


