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

konaného dne 19. 11. 2008   
 
 
 
USNESENÍ č. 40/5-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
"Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2009-2018 v Bechyni" a "Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2009-2018 na soustavě Bechyňsko."  

Termín: ihned  
 
 
USNESENÍ č. 41/5-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
1. Rozpočtové opatření č.38/2008 – snížení výdajů na par.3632 pohřebnictví, pol. 5139 nákup 
materiálu ve výši 2.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3632 pohřebnictví, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 2.000,- Kč 
oprava vstupu do smuteční síně na novém hřbitově 
 
2. Rozpočtové opatření č.39/2008 – snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 6.000,- Kč, pol. 5157 
teplá voda ve výši 10.000,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.000,- 
Kč  
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.400,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 3.600,- Kč  
par.2143 cestovní ruch, pol. 5138 nákup zboží ve výši 3.000,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 7.100,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5361 nákup kolků ve výši 6.000,- Kč – kolky, pol.5909 
ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši 10.000,- Kč – vyúčtování služeb 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 2.000,- Kč 
odpadkové koše 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5361 nákup kolků ve výši 2.000,- Kč, pol. 5362 
platby daní a poplatků ve výši 400,- Kč kolky pro městskou policii 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 3.600,- Kč rozdělovač pákový pro JSDH Bechyně 
par.2143 cestovní ruch, pol. 5169 nákup ostatních služeb j.n. ve výši 3.000,- Kč prezentace 
města v obrazovém atlase  
par.3341 rozhlas a televize, pol. 5169 nákup ostatních služeb j.n. ve výši 7.100,- Kč městský 
rozhlas údržba 
 
3. Rozpočtové opatření č.40/2008 – snížení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek    
ve výši 10.000,- Kč 
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par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 5.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
4.000,- Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 20.000,- 
Kč  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5154 
elektrická energie ve výši 6.600,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5172 programové vybavení ve výši 5.000,- Kč  
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
17.100,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol. 5161 služby pošt ve výši 28.500,- Kč 
navýšení výdajů na:  
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5154 elektrická energie ve výši 10.000,- Kč 
elektrická energie bazén 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
5.000,- Kč úprava pískoviště Na Libuši 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5361 nákup kolků ve výši 4.000,- Kč - kolky 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5154 elektrická energie ve výši 20.000,- Kč  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5167 
služby školení a vzdělávání ve výši 600,- Kč školení pečovatelky, pol. 5171 opravy a 
udržování ve výši 6.000,- Kč oprava auta pro pečovatelskou službu 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5154 elektrická energie ve výši 5.000,- Kč 
elektrická energie městská policie 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 12.400,- Kč rychlospojky pro JSDH Bechyně, pol. 5154 elektrická energie ve výši 
4.700,- Kč elektrická energie JSDH Bechyně 
par.6171 činnost místní správy, pol.5154 elektrická energie ve výši 28.500,- Kč elektrická 
energie městský úřad, obřadní síň  
 
II.   s c h v a l u j e  
1. Rozpočtové opatření č.41/2008 –  
navýšení příjmů na par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy    
z úroků ve výši 61.000,- Kč 
snížení výdajů na par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, 
národního a historického povědomí, pol.5171 opravy a udržování ve výši 65.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
126.000,- Kč na veřejné osvětlení U Studen 
  
2. Rozpočtové opatření č.42/2008 –  
snížení příjmů na pol.1122 daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 210.320,- Kč 
snížení výdajů na par.6409 ostatní činnosti, pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu 
rozpočtu ve výši 210.320,- Kč daň z příjmu právnických osob za obce za rok 2007 
  
3. Rozpočtové opatření č.43/2008 –  
snížení příjmů na pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 
2.100.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.4171 příspěvek na živobytí, pol. 5410 sociální dávky ve výši 810.000,-Kč 
par.4172 doplatek na bydlení, pol. 5410 sociální dávky ve výši 420.000,- Kč 
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par.4173 mimořádná okamžitá pomoc, pol. 5410 sociální dávky ve výši 290.000,- Kč 
par.4179 ostatní dávky sociální pomoci, pol. 5410 sociální dávky ve výši 500.000,- Kč 
par.4181 příspěvek při péči o osobu blízkou, pol. 5410 sociální dávky ve výši 50.000,- Kč 
par.4182 příspěvek na zvláštní pomůcky, pol. 5410 sociální dávky ve výši 30.000,- Kč 
- snížení účelové dotace na sociální dávky dle Rozhodnutí č.j.2008/70526-211 z Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky  
  
4. Rozpočtové opatření č.44/2008 –  
navýšení příjmů na pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 
90.000,- Kč účelové poskytnuté finanční prostředky z Ministerstva kultury pro Kulturní 
středisko města Bechyně na realizaci projektu Divadlo je komunikace 2008  
navýšení výdajů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 90.000,- Kč účelové poskytnuté finanční 
prostředky z dotace státního rozpočtu pro Kulturní středisko města Bechyně na realizaci 
projektu Divadlo je komunikace 2008  
  
5. Rozpočtové opatření č.45/2008 –  
navýšení příjmů na pol.1112 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 
ve výši 346.000,- Kč 
snížení výdajů na par.3635 územní plánování, pol.6119 ostatní nákupy dlouhodobého 
nehmotného majetku ve výši 90.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 22.000,- 
odvoz a likvidace nebezpečných odpadů 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5361 nákup kolků ve výši 4.000,- kolky 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 40.000,- Kč dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na výdaje 
spojené s pořádáním oslav při příležitosti státního svátku 28. října 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5154 elektrická energie ve výši 30.000,- Kč, pol. 5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 140.000,- Kč na zaměření veřejného osvětlení a na montáž vánočního 
osvětlení  
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 200.000,- 
Kč na opravu kanalizace na stadionu  
  
6. Rozpočtové opatření č.47/2008 –  
navýšení příjmů na: 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí        
ve výši 265.133,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 5.287,- Kč 
finanční náhrada za pohřeb p. Pekárkové 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 6.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5138 nákup zboží ve výši 7.100,- Kč           
na domovní čísla 
par.2310 pitná voda, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 219.000,- Kč oprava šoupat          
na vodovodním řadu Na Libuši 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 16.000,- 
Kč vánoční řetězy na stromek 
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par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
19.000,- Kč na Městský zpravodaj 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5162 
služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 2.000,- Kč, pol. 5163 služby peněžních 
ústavů ve výši 1.200,- Kč na telekomunikační služby v DPS a na pojištění auta pro 
pečovatelskou službu 
par.3632 pohřebnictví, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 5.100,- Kč oprava chladícího 
boxu, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 7.020,- Kč náhrada         
za pohřeb paní Pekárkové  
  
7. Rozpočtové opatření č.48/2008 –  
navýšení příjmů na: 
par.3113 základní školy, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 70.000,- 
Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 
88.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5152 teplo ve výši 66.700,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 26.340,- 
Kč, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 1.093,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5154 elektrická energie ve výši 66.700,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 26.340,- 
dohody na pomocné práce pro obec Hvožďany, pol. 5031 povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti ve výši 812,- Kč, pol. 5032 povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 281,- Kč 
par.3113 základní školy, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 70.000,- Kč na nákup 
časomíry 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 88.000,- Kč veřejné 
osvětlení U Studen 
  
8. Rozpočtové opatření č.49/2008 –  
navýšení příjmů na pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu ve výši 155.000,- Kč dotace na volby do zastupitelstev krajů  
navýšení výdajů na par.6115 volby do zastupitelstev územních samospráv, pol. 5021 ostatní 
osobní výdaje, pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pol. 5139 nákup 
materiálu, pol. 5164 nájemné, pol.5169 nákup ostatních služeb, pol. 5173 cestovné, pol. 5175 
pohoštění v celkové výši 155.000,- Kč náklady na financování voleb do zastupitelstva kraje  
  
9. Rozpočtové opatření č.50/2008 –  
navýšení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 100.000,- Kč 
účelově poskytnuté finanční prostředky z Jihočeského kraje na projekt Hudební léto                
v Bechyni ve výši 70.000,- Kč a na Divadlo v trávě ve výši 30.000,- Kč  
navýšení výdajů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 100.000,- Kč účelově poskytnuté finanční 
prostředky z Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Hudební léto 
v Bechyni ve výši 70.000,- Kč a na Divadlo v trávě ve výši 30.000,- Kč 
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III.   u k l á d á  
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
do rozpočtu Města Bechyně na rok 2008.  

Termín: ihned  
 
 
USNESENÍ č. 42/5-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   v o l í 
tyto členy finančního výboru: 

- Ing. Jaroslavu Bínovou 
- Ing. Janu Hruškovou. 

Termín: ihned  
 
 
USNESENÍ č. 43/5-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e  
odkoupení pozemků par.č.KN 2060/1 za cenu 514.266,24 Kč, par.č.KN 2060/2 za cenu 
586.758,92 Kč v k.ú.Bechyně, pozemků par.č.KN 577 za cenu 402.558,52 Kč, par.č.KN 
591/1 za cenu 14.526,54 Kč, par.č.KN 591/2 za cenu 23.732,66 Kč, par.č.PK 590 za cenu 
46.209,94 Kč, par.č.PK 575 za cenu 25.346,72 Kč, par.č.KN 579 za cenu 87.637,48 Kč, 
par.č.PK 574 za cenu 57.388,80 Kč, st.par.č.PK 31 za cenu 17.529,11 Kč v k.ú.Senožaty         
u Bechyně od Státního statku Jeneč, s.p., se sídlem U Topíren 2, Praha 7.  
 
II.   z ř i z u j e  
pracovní skupinu ve složení:   p. Josef Fuka, Ing. René Hartl, p. Jaroslav Haškovec, Ing. Josef 
Válek, pí Hana Filipová, p. Miloš Sedlák. 
 
III.   u k l á d á   

1. pracovní skupině, aby ve spolupráci s odborem MaP zpracovala návrh využitelnosti 
nabízených pozemků od Státního statku Jeneč, s.p. 

 
2. pracovní skupině předložit na jednání ZM zprávu o závěrech pr. skupiny, případně 

předložit nový návrh na odkoupení. 
Termín: 31.3.2009 

 
 
USNESENÍ č. 44/5-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
tyto obecně závazné vyhlášky města Bechyně:  
  

a) č. 4/2008 o stanovení okruhu vzdálenosti, v němž nesmí být provozování výherních 
hracích přístrojů povoleno 

 
b) č. 6/2008 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství  
 

c) č. 7/2008 obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
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d) č. 8/2008 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt  

 
e) č. 9/2008 obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity  

 
f) č. 10/2008 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

 
g) č. 11/2008 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 

přístroj 
 

h) č. 12/2008 obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání 
se stavebním odpadem 

 
i) č. 13/2008 obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád města Bechyně  

 
j) č. 14/2008 obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených Městem Bechyně  
  

II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit zveřejnění na úřední desku.  
 
 
USNESENÍ č. 45/5-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  

1. úhradu ztráty společnosti Bytenes Bechyně z roku 2006 ve výši 1 000 000,-- Kč a        
z roku 2007 ve výši 977.000,-- Kč. 

  
2. navýšení příjmů na: 

pol.1112 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 
89.000,- Kč 
pol.1121 daň z příjmu právnických osob ve výši 182.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich 
částí ve výši 370.000,- Kč 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 162.000,- Kč  
snížení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol. 6121 budovy, haly a stavby        
ve výši 974.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 200.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5213 
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 
ve výši 1.977.000,- Kč - částečná úhrada ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol.        
s r.o. za roky 2006 a 2007  

  
II.   u k l á d á  

1. jednateli spol.Bytenes Bechyně spol.s r.o.získané finanční prostředky za úhradu výše 
citovaných ztrát použít pouze pro účely nákupu komunální techniky pro údržbu 
veřejných prostor města Bechyně.  

 
2. finančnímu odboru vyplatit společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. finanční 

prostředky ve výši 1.977.000,- Kč – jako částečnou úhradu ztráty za roky 2006 a 2007.  
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USNESENÍ č. 46/5-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
prodej pozemku par.č.1480/213 o výměře 987 m2 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu 592.200,- Kč.   
 
II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 47/5-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o  
o tom, že Směrnice pro poskytování cestovních náhrad ze dne 28.12.2007 se přiměřeně 
vztahuje i na poskytování cestovních náhrad členů Zastupitelstva města Bechyně. 
 
 
 
V Bechyni dne 19. 11. 2008    
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


