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

konaného dne 8. 6. 2011   
 

 
 
USNESENÍ č. 17/4-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
investiční záměr "Bechyně - rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a okolí, I. etapa". 
 
II.   r o z h o d l o 
o tom, že veřejnou zakázku "Poskytnutí investičního úvěru na financování rekonstrukce 
náměstí T.G. Masaryka v Bechyni" bude realizovat Česká spořitelna, a.s. se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o úvěru č.ev. 177/2011-sml. s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782. 
 
IV.   u k l á d á 
starostovi města Bechyně zajistit uzavření smlouvy. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 18/4-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
rozpočtový výhled města Bechyně na období 2011 - 2014 (příloha č.1). Zároveň je ukončena 
platnost rozpočtového výhledu města Bechyně na období let 2011 - 2013, který byl schválen 
Zastupitelstvem města Bechyně dne 22. 09. 2010 usnesením č. 30/4-10 Z. 
 

II.   p o v ě ř u j e 
starostu města Bechyně doplňováním rozpočtového výhledu o dlouhodobé závazky a 
pohledávky. 
 
 
USNESENÍ č. 19/4-11 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1.   Rozpočtové opatření č. 12/2011 
snížení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5139 nákup materiálu ve výši 3.000,- 
Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 3.100,- 
Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5151 studená voda ve výši 100,- Kč 
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par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 50.000,- 
Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 20.000,- Kč, pol.5171 opravy a 
udržování ve výši 9.000,- Kč 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5171 opravy a udržování ve výši 5.532,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj j.n., pol.5171 opravy a udržování ve výši 4.740,- 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5362 platby daní a poplatků ve výši 
3.000,- Kč silniční daň za vozidla městských lesů 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5171 opravy a udržování ve výši 3.100,- Kč 
opravy odpadkových košů  
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5161 služby pošt ve výši 100,- Kč poštovné 
městská policie 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
79.000,- Kč pro JSDH Bechyně na dýchací přístroje vč. příslušenství   
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 5.532,- Kč servisní prohlídka kotlů v kině 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj j.n., pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 
4.740,- Kč dohody o provedení práce ve Hvožďanech  
 
2.   Rozpočtové opatření č. 13/2011  
snížení výdajů na: 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5171 opravy a udržování ve výši 14.158,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.5171 opravy a udržování ve výši 3.207,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
48.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 100.000,- Kč, pol.6125 výpočetní technika 
ve výši 32.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 14.158,- Kč revize el.v kině  
par.3632 pohřebnictví, pol.5151 studená voda ve výši 3.207,- Kč vodné hřbitov 
par.6171 činnost místní správy, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
180.000,- Kč náklady řízení a náhrada nákladů odvolacího řízení  
 
3.   Rozpočtové opatření č. 14/2011 
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.900,- 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6130 pozemky ve výši 2.900,- Kč koupě 
pozemku p.č. 220/1 k.ú. Bežerovice 

 
II.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 15/2011 
navýšení příjmů: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.3113 příjmy z prodeje ostatního 
hmotného dlouhodobého majetku ve výši 38.000,- Kč 
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par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 
3.354,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 568.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2310 pitná voda, pol.5171 opravy a udržování ve výši 568.000,- Kč havarijní oprava 
vodovodu v Zářečí  
par.3113 základní školy, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
186.770,- Kč náklady soudního řízení a náhrada nákladů odvolacího řízení 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu 
rozpočtu ve výši 20.636,- Kč daň z převodu nemovitosti  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 166.052,- Kč 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 16/2011 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování : 
pol.8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 16.000.000,- Kč dlouhodobý úvěr 
od České spořitelny, a.s. na rekonstrukci náměstí T.G.Masaryka v Bechyni 
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
16.000.000,- Kč rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka v Bechyni 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 17/2011 
navýšení příjmů na: 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 30.000,- Kč neinvestiční dotace 
z Jihočeského kraje na projekt Kulturní léto v Bechyni 2011 pro Kulturní středisko města 
Bechyně 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 25.000,- Kč neinvestiční dotace 
od Jihočeského kraje na projekt  „Stálá expozice – 2. etapa“ (městské muzeum) 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 80.000,- Kč 
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na projekt „Divadlo je komunikace 2011“ 
pro Kulturní středisko města Bechyně 
snížení 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  
navýšení výdajů na: 
par.3319 ostatní záležitosti kultury, 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.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 30.000,- Kč transfer pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt 
Kulturní léto v Bechyni 2011 
par.3315 činnosti muzeí a galerií, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 25.000,- Kč účelový transfer od Jihočeského kraje na projekt „Stálá 
expozice – 2. etapa“ pro Kulturní středisko města Bechyně  
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 80.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně účelový 
transfer z Ministerstva kultury na projekt „Divadlo je komunikace 2011“  
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4.   Rozpočtové opatření č. 18/2011 
snížení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5171 opravy a udržování ve výši 300.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 300.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně, jedná se 
o dotaci na pokrytí zbylé ztráty Kulturního střediska města Bechyně za rok 2010 ve výši 
241.000,- Kč a dotace ve výši 59.000,- Kč na dokončení stálé expozice v muzeu 
 
5.    změnu závazného ukazatele  
finanční příspěvek FC Bechyně na r. 2011, který byl schválen usnesením ZM č. 60/7-10 Z 
bod I,5. takto: finanční příspěvek FC Bechyně po navýšení činí  90.000,- Kč, jedná se 
o finanční příspěvek 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 a finanční 
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na činnost mládeže fotbalového klubu FC Bechyně 
 
6.   změnu závazného ukazatele  
neinvestiční příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Kulturní  středisko města Bechyně na 
r. 2011, který byl schválen usnesením ZM č. 5/3-11 Z bod III. takto: dotace pro rok 2011 
po navýšení činí: 4.485.000,- Kč 
(navýšeno RO č.17/2011 a RO č.18/2011 o 435.000,- Kč) 
 
III.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděných rozpočtovými 
opatřeními č. 15/2011 – 18/2011 do rozpočtu města Bechyně na rok 2011 
 
 
 
V Bechyni dne 8. 6. 2011    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


