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

konaného dne 7. 12. 2011   
 

 
 
USNESENÍ č. 38/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
1.   Rozpočtové opatření č. 35/2011 
snížení výdajů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
81.300,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
ve výši 81.300,- Kč rekonstrukce chodníku Michalská ulice 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 36/2011 
snížení výdajů na: 
par.3412 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 8.760,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.437,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 
21.055,- Kč, pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 10.000,- Kč, pol.5179 ostatní 
nákupy ve výši 10.000,- Kč, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 912,- Kč 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.500,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 599,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 450,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3412 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění ve výši 1,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 8.760,- 
Kč dohody o provedení práce na opravy a údržbu ve Hvožďanech 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 1.437,- 
Kč sadbový materiál, hnojivo 
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 31.055,- Kč služby 
na serveru, instalace certifikátů, zpracování znaleckých posudků, pol.5139 nákup materiálu 
j.n. ve výši 10.912,- Kč náplně do tiskáren 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.500,- Kč 
statický posudek – oprava poruch stropní konstrukce nad suterénem v Kulturním domě 
Bechyně 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 599,- Kč 
kamna 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 450,- Kč hrnec pro JSDH Senožaty 
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3.   Rozpočtové opatření č. 37/2011 
snížení výdajů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
119.000,- Kč 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.008,- Kč 
par.3113 základní školy, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 4.840,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 1.500,- 
Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 30.860,- Kč, pol.5171 
opravy a udržování ve výši 120.253,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- 
Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5151 studená voda ve výši 2.000,- Kč, pol.5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 65.370,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 70.000,- Kč, pol.5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 10.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
20.900,-Kč 
par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5139 nákup materiálu ve výši 5.000,- Kč, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 3.263,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.640,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.5139 nákup materiálu ve výši 90,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
119.000,- Kč chodník v mateřské škole (63.500,- Kč) a výrobu ocelové lávky na říčce Smutná 
(55.500,- Kč) 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 220,- Kč 
polep dopravního značení, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.788,- Kč přemístění 
značky, likvidace vraku 
par.3113 základní školy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 4.840,- Kč aktualizace 
projektové dokumentace na výměnu topných těles v Základní škole, Libušina 164 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5166 konzultační, poradenské a právní 
služby ve výši 1.500,- Kč odborný posudek na lípu 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 3.800,- 
slavnostní vánoční osvětlení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 120.253,- Kč veřejné 
osvětlení ve Hvožďanech, pol.5154 elektrická energie ve výši 37.060,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.000,- Kč 
městská policie služby výpočetní technika, pol.6125 výpočetní technika ve výši 65.370,-Kč 
kamerový systém 
par.6171 činnost místní správy, pol.6111 programové vybavení ve výši 21.000,- Kč SMALL 
Business server 2011, pol.6125 výpočetní technika ve výši 14.900,- Kč server, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 60.000,- Kč práce na síti – server a vypracování znaleckého 
posudku, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 5.000,- Kč kancelářský materiál 
par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 7.920,- Kč dohoda 
- vedení obecní kroniky, pol.5173 cestovné ve výši 343,- Kč cestovné kronikářka 
par.2143 cestovní ruch, pol.5164 nájemné ve výši 2.640,- Kč pronájem prostor v rámci 
veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas 
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 90,- Kč správa pohřebiště 
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4.   Rozpočtové opatření č. 38/2011 
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 57.668,- Kč, pol.5171 
opravy a udržování ve výši 300.000,- Kč - bytové hospodářství – nájmy 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 133.000,- Kč - bytové 
hospodářství – služby 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5151 studená voda ve výši 2.669,- Kč, pol.5152 teplo 
ve výši 28.406,- Kč, pol.5154 elektrická energie ve výši 6.598,- Kč, pol.5157 teplá voda 
ve výši 6.995,- Kč, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 13.000,- Kč, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 300.000,- Kč - bytové hospodářství – nájmy 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5154 elektrická energie ve výši 83.000,- Kč, pol.5171 
opravy a udržování ve výši 50.000,- Kč - bytové hospodářství – služby 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 39/2011 
snížení výdajů na: 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.115,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5151 studená voda ve výši 7.000,- Kč, pol.5139 nákup 
materiálu j.n. ve výši 5.000,- Kč, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 4.500,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5134 prádlo, oděv a obuv ve výši 11.832,- 
Kč – JSDH Hvožďany, pol.5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- Kč, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 8.000,- Kč – JSDH Bechyně 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
1.000,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.5151 studená 
voda ve výši 6.536,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5171 opravy a udržování ve výši 57.400,- Kč, pol.5151 
studená voda ve výši 15.962,- Kč, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 5.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 2.800,- Kč, 
pol.5151 studená voda ve výši 5.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5139nákup materiálu j.n. ve výši 4.422,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.115,- Kč revize promítacích přístrojů KINO 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 16.500,- Kč zednické 
práce - zapravení zdiva kolem oken, přetěsnění venkovních okapních plechů a olištování 
vnitřních částí okenních otvorů po obvodu – nebytové prostory čp.4 a opravy v domě služeb 
čp.301 vstupní schodiště a úprava vnitřních prostor 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 5.000,- Kč, 
pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 832,- Kč svítilna, pol.5156 pohonné 
hmoty a maziva ve výši 1.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 5.000,- Kč - JSDH 
Hvožďany, pol.5139 nákup materiálu ve výši 10.000,-Kč, pol.5152 teplo ve výši 8.000,- Kč – 
JSDH Bechyně 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.000,- Kč 
instalatérské práce na stadionu 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- 
Kč materiál Městský zpravodaj 
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par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.5137 drobný 
hmotný dlouhodobý majetek ve výši 536,- Kč mop, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 
6.000,- Kč – pečovatelská služba 
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 20.000,- Kč údržba 
programu GORDIC a služby CODEXIS, pol.5172 programové vybavení ve výši 32.400,- Kč 
systém CODEXIS, pol.5139 nákup materiálu ve výši 5.000,- Kč tonery, pol.5162 služby 
telekomunikací a radiokomunikací ve výši 17.962,- Kč telekomunikační poplatky, pol.5173 
cestovné ve výši 3.000,- Kč přímé výdaje k zajištění pracovních cest zaměstnanců 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
7.800,- Kč notebook pro městskou policii 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 4.422,- Kč světelné řetězy 
 
6.   Rozpočtové opatření č. 44/2011 
snížení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.5151 studená 
voda ve výši 1.170,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 1.139,- Kč 
JSDH Senožaty 
par.6171 činnost místní správy, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 23.000,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 75.000,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
4.800,- Kč 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 
6.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.5167 služby 
školení a vzdělávání ve výši 1.170,- Kč školení pečovatelky 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek. 
ve výši 1.139,- Kč pumpa JSDH Senožaty 
par.6171 činnost místní správy, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 
3.000,- Kč telekomunikační poplatky, pol.5139 nákup materiálu ve výši 10.000,- Kč tonery, 
pneumatiky, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč upgrade, servisní služby na 
PC 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 75.000,- Kč 
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na sběrný dvůr 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5166 konzultační, poradenské a 
právní služby ve výši 4.800,- Kč audit dle Smlouvy o poskytnutí Nadačního příspěvku s 
Nadací ČEZ 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 6.000,- Kč finanční dary 
členům komisí při radě města 
 
II.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 40/2011 
snížení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5151 studená voda ve výši 2.000,- Kč, 
pol.5154 elektrická energie ve výši 4.000,- Kč JSDH Senožaty 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 19.200,- Kč 
- Senožaty 
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par.3635 územní plánování, pol.6119 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 
ve výši 26.560,- Kč 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5171 opravy a udržování ve výši 46.000,-Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5139 nákup materiálu ve výši 6.000,- Kč 
Hvožďany 
navýšení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5171 opravy a udržování 
ve výši 25.200,- Kč oprava části kanalizace DN 300 v Senožatech 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5171 opravy a udržování ve výši 400,- Kč 
dopravní značení 
par.3113 základní školy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.160,- Kč aktualizace 
projektové dokumentace na výměnu topných těles v Základní škole, Libušina 164 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5212 neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům ve výši 25.000,- Kč finanční 
příspěvek na energie v kině Zdeněk Novák, Bechyně 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 46.000,- Kč - dotace pro Kulturní středisko města Bechyně – tvorba stálé 
expozice v muzeu 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol.5175 pohoštění ve výši 
6.000,- Kč setkání důchodců ve Hvožďanech a posvícení 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 41/2011 
navýšení příjmů na: 
pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 38.774,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
ve výši 161.957,- Kč, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 17.860,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
13.300,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.2321 přijaté 
neinvestiční dary ve výši 8.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 16.200,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení majetku obce, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 20.780,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
160.000,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 180.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 5.000,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 637.129,- Kč, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 40.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
1.042.000,- Kč - rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka - vyznačení archeologických nálezů, 
změna druhů stromů, demontáž kašny v dolním parku a zadláždění této plochy, rozšíření a 
vyznačení bezbariérových přechodů varovnými pásy, přidání 1 kamenného schodu ke kašně, 
elektroinstalace pro připojení slavnostního a vánočního osvětlení, práce strojů při odkrývání 
archeologických nálezů a zásypy archeologických nálezů včetně hutnění, pol.5141 úroky 
vlastní ve výši 120.000,- Kč úroky z úvěru na rekonstrukci náměstí T.G.Masaryka 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
51.000,- Kč výdaje spojené s údržbou zelených ploch v Bechyni 
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par.5212 ochrana obyvatelstva, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši 1.000,- Kč 
rezerva na zabezpečení krizových opatření 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 5.000,- 
Kč zrcadlo na komunikaci v rámci údržby provozuschopnosti 
par.3513 lékařská služba první pomoci, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím - transfer pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko 
Bechyně ve výši 80.000,- Kč náklady spojené s činností Lékařské služby první pomoci 
v Bechyni 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 42/2011 
snížení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 223.741,- Kč 
celková podpora ze Státního fondu životního prostředí na akci „Bechyně – kanalizace 
v lokalitě Zářečí“ je v souladu se smlouvou č.09031201, ev.č. 298/2011-sml ve výši 
424.298,52 Kč - účelový znak 90877 
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 3.803.555,- Kč 
celková podpora z FS EU na akci „Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí“ je v úhrnné výši 
7.213.075,- Kč - účelový znakem 15825 
snížení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 1.200.000,- Kč komunikace v Zářečí 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby 
ve výši 2.827.296,- Kč akce „Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí“ 
 
4.   Rozpočtové opatření č. 43/2011 
navýšení příjmů na: 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 20.695,- Kč účelový neinvestiční 
transfer na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bechyně 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 20.695,- 
Kč materiál na opravu požární techniky JSDH Bechyně 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 45/2011 
snížení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 225.000,- Kč snížení neinvestičního přípěvku Základní škole Bechyně, 
Libušina 164 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 13.172,- Kč - JSDH Bechyně - neinvestiční příspěvek od Jihočeského kraje na 
podporu akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bechyně 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši 
100.000,- Kč 
par.2212 silnice, pol. budovy, haly a stavby ve výši 396.000,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 119.908,- Kč 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 24.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 11.292,- 
Kč materiál na opravu požární techniky JSDH Bechyně, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
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1.880,- Kč oprava aku - neinvestiční příspěvek od Jihočeského kraje na podporu 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bechyně 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 170.092,- Kč - částečná úhrada 
ztráty společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2006 
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 14.000,- Kč, 
pol.5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 10.000,- Kč – sociální fond 
(navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2011 - čerpání fondu navýšení o 24.000,- Kč, 
převod finančních prostředků sociálního fondu z roku 2010 k použití v roce 2011 navýšení 
o 24.000,- Kč) – viz příloha č.1 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
396.000,- Kč, vypracování projektu pro stavební povolení sídl.Písecká, parkoviště a parkovací 
stání 240.000,- Kč, vypracování projektu pro stavební povolení sídl. Obránců míru, parkoviště 
a parkovací stání 1.etapa 120.000,- Kč, vypracování projektu na přeložku telefonního kabelu 
sídl. Obránců míru, parkoviště a parkovací stání 36.000,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 35.000,- Kč 
likvidace černých skládek 
 
6.   dotaci provozovateli kina v Bechyni panu Zdeňku Novákovi, IČO 69537607 ve výši 
25.000,- Kč na úhradu energií v kině Bechyně (elektrická energie, plyn, voda) na čtvrté 
čtvrtletí roku 2011. Dotace bude vyúčtována podle skutečně a účelně vynaložených nákladů, 
maximálně do výše schválené dotace. 
 
7.   změnu závazného ukazatele : 
neinvestiční příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Bechyně 
na r. 2011, který byl schválen usnesením ZM č. 19/4-11 Z bod II.,6. takto: dotace pro rok 
2011 po navýšení činí: 4.531.000,- Kč 
(navýšeno RO č.40/2011 o 46.000,- Kč) 
 
8.   změnu závazného ukazatele : 
neinvestiční příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Zdravotní středisko Bechyně na r. 2011, 
který byl schválen usnesením ZM č. 1/1-11 Z bod I,7. takto: dotace pro rok 2011 po navýšení 
činí: 1.580.000,- Kč 
(navýšeno RO č.41/2011 o 80.000,- Kč) 
 
9.   částečnou úhradu ztráty společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2006 ve výši 
170.091,55 Kč. 
 
10.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Základní škola 
Bechyně, Libušina 164 na r. 2011, který byl schválen usnesením ZM č. 60/7-10 Z bod I.,2. 
takto: dotace pro rok 2011 po snížení činí: 2.475.000,- Kč 
(sníženo RO č.44/2011 o 225.000,- Kč) 
 
III.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 40/2011 - 43/2011 a 45/2011 do rozpočtu města na rok 2011. 

Termín: 7.12.2011 
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USNESENÍ č. 39/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru. 
 
 
USNESENÍ č. 40/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
bezúplatný převod částí pozemků par.č. 2070/1, které byly v GP č.1371-957/2011 ze dne 
19. 8. 2011 označeny novými par.č. 2070/5 o výměře 8 m2, par.č.2070/6 o výměře 6 m2 a 
par.č. 2070/7 o výměře 10 m2, dále část pozemku par.č. 2070/2 o výměře 79 m2, nově 
označenou v tomtéž GP par.č. 2070/4 a pozemku par.č. 2070/3 o výměře 29 m2, vše v k.ú. 
Bechyně z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice do vlastnictví města Bechyně, se sídlem nám.T.G. Masaryka 2. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 41/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
směnu části pozemku č.par. 1852 o výměře 23 m2 a části pozemku č.par.1853 o výměře 
76 m2, které byly od těchto pozemků odděleny GP č. 1365-804/2011 ze dne 18. 10. 2011 a 
označeny novými č.par. 1852/2 a č.par. 1853/2 z vlastnictví paní Marie Ondřichové, bytem 
Lišky 879, Bechyně za části pozemku č.par. PK 1848 o výměře 590 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 517 m2 ve výměrách směňovaných pozemků v ceně 45,- Kč za m2 
(23.265,- Kč). 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření směnné smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 42/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje části parcely par.č. 2503/1 o výměře 26 m2 v k.ú. Hvožďany u Bechyně 
dle přiloženého zákresu. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje. 

Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 43/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 
usnesení č. 35/6-11 Z ze dne 21. 9. 2011, kterým byl schválen záměr prodeje pozemku č.par. 
1246/6 o vým. cca 1356 m2 v k.ú. Bechyně dle zákresu s věcným břemenem. 
 

II.   n e s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku č.par. 1246/6 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 1356 m2 v k.ú. 
Bechyně. 
 
 
USNESENÍ č. 44/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o  
prominout Růženě Budkové, nar. 12. 7. 1931, dluhy za nájemné, zálohy na služby a 
vyúčtování služeb vč. příslušenství vzniklé z užívání bytu č. 2 o velikosti 2+1 II. kat. 
v Bechyni na sídl. Na Libuši 666. 
 

II.   u k l á d á 
společnosti BYTENES Bechyně, spol. s r. o. postupovat v souladu s tímto usnesením. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 45/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u je  
pořízení změny ÚPO Bechyně, které se týká pozemků ve zjednodušené evidenci parc.č. 113/1 
a 113/2 v k.ú. Senožaty u Bechyně. 
 
II.   r o z h o d l o  
podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona o pořízení změny ÚPO Bechyně. Navrhovaná 
změna se týká pozemku par.č. 355/1 v k.ú. Bechyně. 
 
III.   r o z h o d l o 

1. podle § 45 odst.4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny ÚPO Bechyně 
úhradou nákladů na její zpracování žadatelem. 

 
2. aby pořizovatelem změny ÚPO Bechyně byl Městský úřad Tábor podle § 6 odst.1 

písm.c) stavebního zákona. 
 

IV.   j m e n u j e 
Ing. Josefa Válka, bytem Bechyně, Na Libuši 692, zástupcem města, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem na změně ÚPO Bechyně. 
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USNESENÍ č. 46/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o  
odložit bod „Pořízení nového územního plánu obce Bechyně“ na první jednání Zastupitelstva 
města Bechyně v roce 2012.   
 
 
USNESENÍ č. 47/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č.619/2 v domě Na Libuši čp.618, 619, 620 Bechyně o velikosti 2+1 
v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6179/130679 na společných částech 
budovy č.p. 618, 619, 620, 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 a 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 Zdeňku 
Kolářovi, nar. 7. 6. 1943, bytem 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Spojovací 924 za kupní 
cenu 302.000,- Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej bytové jednotky v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 48/7-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej bytů nájemcům dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej v souladu s usnesením. 
 
 
V Bechyni dne 7. 12. 2011    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


