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

konaného dne 21. 12. 2011   
 

 
 
 
USNESENÍ č. 49/8-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
Rozpočtové opatření č. 46/2011 
snížení výdajů na: 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 12.800,- 
Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5139 nákup materiálu j.n.ve výši 4.590,- Kč  
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 35.280,- Kč, 
pol.5161služby pošt ve výši 4.000,- Kč, pol.5176 účastnické poplatky za konference ve výši 
1.000,- Kč 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 1.613,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 2.544,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5151 studená voda ve výši 2.063,- Kč, pol.5909 ostatní 
neinvestiční výdaje ve výši 1.767,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb 3.953,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 13.582,- Kč, pol.5909 
ostatní neinvestiční výdaje ve výši 15.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
100.000,- Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 37.060,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení majetku obce, pol.5169 nákup ostatních služeb j.n. ve výši 1.848,- 
Kč  
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol.5175 pohoštění ve výši 
1.000,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.5151 studená 
voda ve výši 300,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.347,- Kč 
- JSDH Senožaty 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5134 prádlo, oděv, obuv ve výši 1.756,- Kč, 
pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.049,- Kč JSDH Hvožďany 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5151 studená voda ave výši 3.000,- Kč, 
pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 21.040,- Kč s UZ 706, pol.5139 nákup 
materiálu j.n. ve výši 15.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 34.745,- Kč, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč, pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 
4.092,- Kč, pol.5019 ostatní platy ve výši 4.831,- Kč - JSDH Bechyně 
navýšení výdajů na: 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
10.800,- Kč radiostanice vč. antény k vysílačkám pro městskou policii, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 2.000,- Kč revize EZS v prostorách městské policie 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 590,- Kč vánoční řetěz do Hvožďan,  pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 4.000,- 
Kč zajištění akce betlémy 2011 ve Hvožďanech 
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par.3412 sportovní zařízení majetku obce, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.848,- Kč 
oprava dveří a plotu na stadionu  
par.6171 činnost místní správy, pol.6125 výpočetní technika ve výši 35.280,- Kč server, 
pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 5.000,- Kč telekomunikační 
poplatky  
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.613,- Kč 
rozbory vody na skládce Senožaty 
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.544,- Kč revize chladících 
agregátů 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.783,- Kč opravy 
nebytových prostor Novodvorská čp.301 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5361 kolky ve výši 5.000,- Kč kolky byty, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 8.582,- mandátní odměna za prodaný byt, uveřejnění inzerátu, 
pol.5171 opravy a udržování ve výši 15.000,- Kč opravy bytových domů ze služeb, pol.5169 
nákup ostatních služeb j.n. ve výši 100.000,- Kč servisní poplatky bytové hospodářství 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5154 elektrická energie ve výši 37.060,- Kč elektrická energie 
veřejné osvětlení 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol.5169 nákup ostatních služeb 
ve výši 1.000,- Kč hudba na setkání důchodců v Kulturním domě v Bechyni 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.5132 ochranné 
pomůcky ve výši 300,- Kč obuv pro pečovatelku 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 368,- Kč pumpa, pol.5154 elektrická energie ve výši 379,- Kč, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 600,- Kč čištění komínů - JSDH Senožaty 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
1.387,- Kč, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 1.840,- Kč obuv, pol.5139 nákup materiálu 
j.n. ve výši 578,- Kč materiál - JSDH Hvožďany 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5152 teplo ve výši 1.248,- teplo, pol.5132 
ochranné pomůcky ve výši 4.865,- Kč ochranné oděvy,  pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý 
majetek ve výši 65.555,- Kč svítilny, dýchací přístroj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
1.305,- Kč oprava T 815 s UZ 706, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 19.735,- Kč s UZ 
706 - JSDH Bechyně 
 
II.   s c h v a l u j e:  
1.   Rozpočtové opatření č. 47/2011 
snížení příjmů na: 
pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 
305.641,- Kč 
pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 697.281,- Kč 
pol.1121 daň z příjmů právnických osob ve výši 1.465.885,- Kč 
pol.1211 daň z přidané hodnoty ve výši 75.555,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 2.664,- Kč  
pol.1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů  ve výši 106.753,- Kč 
pol.1511 daň z nemovitosti ve výši 253.649,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
2.254.221,- Kč  
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování : 
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 72.925,- Kč 
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2.   Rozpočtové opatření č. 48/2011 
snížení příjmů na: 
pol.1341 poplatek ze psů ve výši 2.026,- Kč 
pol.1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 306.984,- Kč 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 134.959,- Kč 
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 333,- Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 41.125,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 2.200,- 
Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování 
služeb a výrobků ve výši 1.100,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
374.262,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 19.723,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a 
jejich částí ve výši 1.000,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1337 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 75.459,- Kč 
pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 2.042,- Kč  
par.1032 podpora ost. produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 81.795,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 182,- Kč 
par.3111 předškolní zařízení, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
93.990,- Kč 
par.3113 základní školy, pol.2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 17.525,- Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 14.316,- Kč 
par.2310 pitná voda, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 1.831,- 
Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol.2321 přijaté neinvestiční 
dary ve výši 2.000,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 850,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 
20.000,- Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 20.502,- Kč, pol.2132 
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 934.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
2.147,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 52.288,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.556,- Kč 
par.3635 územní plánování, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
24.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 58.021,- Kč, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 1.120,- Kč, pol.2119 ostatní 
příjmy z vlastní činnosti ve výši 26.400,- Kč, pol.2131 příjmy z pronájmu pozemků ve výši 
19.012,- Kč, pol.2133 příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 120,- Kč, pol.2324 přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 6.720,- Kč, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve 
výši 12.540,- Kč 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
127.275,- Kč 
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par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.2111 příjmy 
z poskytování služeb a výrobků ve výši 11.331,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 2.900,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
16.408,- Kč, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 7.500,- Kč, pol.2310 
příjmy z prodeje krátkodobého a ost. dlouhodobého majetku ve výši 12.500,- Kč, pol.2324 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2.844,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 příjmy z úroků ve výši 
19.415,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování : 
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 786.877,- Kč 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 49/2011 
snížení výdajů na: 
par.3632 pohřebnictví, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 5.850,- Kč 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ve výši 
112.946,- Kč 
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 789.000,- Kč 
par.3419 ost. tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 8.500,- Kč, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 4.705,- Kč 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 1.000,- Kč, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 1.000,- Kč 
par.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením ve výši 7.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 653,- Kč 
rozbory vody na skládce Senožaty  
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 5.850,- Kč zemní práce 
s traktorem na novém hřbitově 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování : 
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 923.498,- Kč 
 
III.   u k l á d á: 
vedoucí finančního odboru zapracovat RO č.47/2011 – 49/2011 do rozpočtu města Bechyně 
na rok 2011. 
 
 
USNESENÍ č. 50/8-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. rozpočet města Bechyně na rok 2012 s celkovými příjmy 103.687.030,- Kč, celkovými 
výdaji 105.342.240,- Kč a tř. 8 Financování 1.655.210,- Kč, v členění dle přílohy č.1. 

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

2012: 
-   Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši 1.500.000,- Kč 
-   Základní škola Bechyně, Libušina 164 ve výši 2.200.000,- Kč 
-   Základní škola Bechyně, Školní 293 ve výši 2.950.000,- Kč 
-   Zdravotní středisko Bechyně ve výši 703.000,- Kč 
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-   Kulturní středisko města Bechyně ve výši 4.065.000,- Kč 
 

3. dotaci (transfer) provozovateli kina v Bechyni panu Zdeňku Novákovi, IČO 69537607 
ve výši 100.000,-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. 

 
4. 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.162/2010-sml. 

 
5. poskytnutí finančních příspěvků z programu regenerace v roce 2012 takto: 

a) Klára Bukovská, bytem Hájkova 1635/11, 130 00 Praha 3 Žižkov ve výši 4.000,- 
Kč na výměnu garážových vrat Libušina č.p. 167 

b) 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. 

 
II.   z p l n o m o c ň u j e 
Radu města Bechyně prováděním rozpočtových opatření - přesuny mezi jednotlivými 
položkami - do výše 500.000,- Kč v jednotlivých případech. 
 
 
 
 
V Bechyni dne 21. 12. 2011    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


