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

konaného dne 30. 3. 2011   
 

 
 
 
USNESENÍ č. 5/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
Rozpočtové opatření č. 6/2011 
snížení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5139 nákup materiálu 
ve výši 51,- Kč  
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol. 5139 nákup materiálu 
ve výši 600,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 46,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5141 úroky vlastní ve výši 
51,- Kč úhrada úroků ze složené jistiny na výběrové řízení Kanalizace Zářečí 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol.5021 ostatní osobní výdaje 
ve výši 600,- Kč dohoda o provedení práce konferování plesu města Bechyně 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5161 služby pošt ve výši 46,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5164 nájemné ve výši 1,- Kč plastika 
 
II.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 7/2011 
navýšení příjmů na: 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 90.000,- Kč dotace z Jihočeského 
kraje na projekt Petr Vok v Bechyni pro Kulturní středisko města Bechyně 
pol.1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 21.000,- Kč 
pol.1122 daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 496.530,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 90.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Petr 
Vok v Bechyni 
par.2331 úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 6.000,- Kč aktualizace povodňového plánu 
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
496.530,- Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2010 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 15.000,- Kč 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 8/2011 
navýšení příjmů na: 
pol.1351 odvod výtěžku z provozování loterií ve výši 316.409,- Kč 
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navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5171 opravy a udržování ve výši 316.409,- Kč 
výměna části oken Kulturního domu v Bechyni 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 9/2011 
navýšení příjmů na: 
pol.1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 9.354,- Kč 
pol.4132 převody z ostatních vlastních fondů ve výši 138,- Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol.2321 přijaté neinvestiční 
dary ve výši 37.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
10.000,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 9.325,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2321 
přijaté neinvestiční dary ve výši 16.000,- Kč 
par. 6171 činnost místní správy, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
1.589,- Kč 
par. 6399 ostatní finanční operace, pol.2222 ostatní příjmy z finančního vypořádání 
předchozích let od jiných veřejných rozpočtů ve výši 823.390,- Kč nadměrný odpočet a 
vrácení DPH za rok 2010 
snížení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 352.000,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 1.258.796,- Kč 
 
4.   Rozpočtové opatření č. 10 /2011 
navýšení příjmů na:  
pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – Ministerstvo práce a 
sociálních věcí – účelová dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 352.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 352.000,- Kč - poskytování sociálních služeb 
– pečovatelská služba 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 11 /2011  
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 XIX. – krajská 
postupová přehlídka 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 69.000,- Kč neinvestiční příspěvek 
od Jihočeského kraje na podporu akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
Bechyně 
pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
29.454,- Kč dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a 
bytů v roce 2011  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 240.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 52.000,- Kč (chodník Zahradní ulice) 
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par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 108.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 18.000,- Kč zvýšení 
nákladů na statické zajištění a výměna rozvodů kanalizace čp.134 obřadní síň 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 34.000,- Kč přeložka kabelu 
veřejného osvětlení Zahradní ulice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 108.000,- Kč 
na rozšíření veřejného osvětlení na sídl.5.května v rámci stavby chodníky podél silnice II/122 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 20.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na krajskou 
postupovou přehlídku - Bechyňské Jaro XIX.  
 par.6149 ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená, pol.5139 nákup materiálu ve výši 
12.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 17.454,- Kč - sčítání lidu, domů, bytů 
v roce 2011 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 20.000,- 
Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 40.000,- Kč, pol. 5139 nákup 
materiálu j.n. ve výši 9.000,- Kč – JSDH Bechyně 
par.6399 ostatní finanční operace, pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
40.000,- Kč platba DPH 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5175 pohoštění ve výši 6.300,- Kč, pol. 
5194 věcné dary ve výši 3.700,- Kč – JSDH Bechyně - pohár starosty města Bechyně 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 20.000,- Kč finanční příspěvek Zbytku světa Bechyně na Koloběžkovou Grand prix 
Bechyně 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 40.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský 
festival dechových hudeb 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5019 ostatní platy ve výši 10.000,- Kč refundace platů 
zastupitelů hrazené jiným organizacím 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 
5.000,- Kč – městská policie 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 115.000,- Kč 
 
III.   s c h v a l u j e 
- změnu závazného ukazatele - neinvestiční příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Kulturní  
středisko města Bechyně na r. 2011, který byl schválen usnesením ZM č. 60/7-10 Z bod I,2. 
takto: dotace pro rok 2011 po navýšení činí: 4.050.000,- Kč 
(navýšeno RO č.7/2011 o 90.000,- Kč a RO č.11/2011 o 60.000,- Kč) 
 
IV.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č.7/2011 – 11/ 2011 do rozpočtu města Bechyně na rok 2011. 
 
 
USNESENÍ č. 6/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   u k l á d á 

1. starostovi prověřit možnosti budování cyklostezky v souladu s trasami navrženými 
Jihočeským krajem.  
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2. starostovi prověřit možnosti využití pozemků č.par. 2075, 2076 v k.ú. Bechyně  
pro vybudování cyklostezky.  

 
 
USNESENÍ č. 7/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 
usnesení č. 52/6-07 Z ze dne 31. 10. 2007, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemků 
stp.č. 1029/3 a par.č. 1027/3 v k.ú. Bechyně do vlastnictví města Bechyně. 
 
II.   p o ž a d u j e 
aby ČR-Úřad pro hospodaření státu ve věcech majetkových před převodem pozemku par.č. 
1027/3 v k.ú. Bechyně ošetřil užívání části tohoto pozemku pod jehož povrchem vedou 
inženýrské sítě, které jsou majetkem města Bechyně. 
 

III.   u k l á d á 
odboru MaP informovat ÚZSVM. 
 
 
USNESENÍ č. 8/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
odkoupení pozemku stp.č. 220/1 o výměře 102 m2 v k.ú. Bežerovice od paní Marie Fáberové, 
r.č. 466001/005, bytem Staré Sedlo, Stádlec za cenu 4.500,- Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit odkoupení pozemku v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 9/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o  
o pořízení změny č.1 ÚPO Bechyně a změny č. 1 Regulačního plánu zóny pro služby, 
podnikání a obchod, v souladu s usnesením č. 27/3-10 Z ze dne 23. 6. 2010. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP informovat pořizovatele v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 10/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje nebytového prostoru - jednotky č. 17 v Bechyni, Písecká čp. 911 o výměře 
podlahové plochy 22,40 m2 za cenu 30.000,- Kč.  
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 11/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s t a n o v í , 
že usnesení č. 32/4-10 Z ze dne 22. 9. 2010 pozbývá účinnosti, neuzavře-li p. Miloslav 
Douda, bytem Bechyně, sídl. 5. května 844, Bechyně nejpozději do 30. 6. 2011 smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní za podmínek, které stanoví rada města.  
 
 
USNESENÍ č. 12/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr směny pozemků 

- část PK č. 1848 
- část PK č. 1849 

z vlastnictví Města Bechyně za 
- část č.par. 1852 
- část č.par. 1853 

vše v k.ú. Bechyně z vlastnictví Marie Ondřichové, bytem Lišky 879, Bechyně, dle zákresu 
v příloze č. 1 tohoto usnesení, rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně 
vyrovnán v ceně 45,- Kč za m2. 
 
 
USNESENÍ č. 13/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.ev. 82/2011-sml. s Povodím Vltavy, státní 
podnik se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953, jejímž předmětem je převod 
stavby "Protipovodňová opatření Bechyně - Zářečí" z majetku České republiky do majetku 
města Bechyně po uplynutí 10-ti let od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu. 
 
II.   u k l á d á 
starostovi města Bechyně zajistit uzavření smlouvy. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 14/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
zveřejnit záměr prodeje částí pozemku par.č. 2017/1 v k.ú. Bechyně dle přiloženého zákresu 
za cenu Kč 110,- za m2. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit zveřejnění záměru prodeje. 
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USNESENÍ č. 15/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku par.č.1480/245 v k.ú. Bechyně. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP informovat žadatelku. 
 
 
USNESENÍ č. 16/3-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   p o v ě ř u j e 
řízením Městské policie Bechyně místostarostu pana Mgr. Jiřího Beneše. 
 
 
 
V Bechyni dne 30. 3. 2011    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 


