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

konaného dne 16. 12. 2009   
 
 
USNESENÍ č. 63/9-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č.2 v domě čp.913 Písecká ul.,Bechyně o velikosti 4+1                         
v 2. nadzemním podlaží včetně podílu 7166/58248 na společných částech domu, na stavebním 
pozemku st.par.č. 932/24 v k.ú. Bechyně panu Romanu Švarcovi, r.č.750710/1734, bytem 
Bechyně, Na Libuši 663, za kupní cenu 751.200,-Kč. 
 
II.   s t a n o v u j e 
pro prodej všech bytových jednotek zastupitelstvo tyto podmínky: 
kupní cena je splatná nejpozději při podpisu kupní smlouvy, přičemž celá kupní smlouva musí 
být zaplacena na účet města Bechyně nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí a ve stejné lhůtě musí být uzavřena i kupní smlouva. Byt se prodává ve stavu,       
ve kterém se nachází ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupující hradí náklady spojené               
s prodejem bytové jednotky tj. konkrétně poplatek z návrhu na vklad nemovitosti a daň           
z převodu nemovitosti. 
V případě, že zájemce o koupi bytu, který se umístil na 1.místě, nezaplatí ve stanovené lhůtě 
celou kupní cenu a neuzavře kupní smlouvu, nastupuje na jeho místo další uchazeč podle 
pořadí za tuto kupní cenu: 
Rejlek Vítězslav - 731.099,- Kč 
 
III.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodeje v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 64/9-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
směnu části pozemku č.par.631/1 o výměře 4 m2, která byla od tohoto pozemku oddělena GP 
č.1245-512/2008 ze dne 8.10.2009 a označena novým č.par.631/3 z vlastnictví ing. Mariany 
Houškové, bytem Třístoličná 13/2052, Praha 5-Smíchov za část pozemku par.č.2031/1            
o výměře 38 m2, která byla od tohoto pozemku oddělena týmž GP a označena novým 
par.č.2031/4, vše v k.ú. Bechyně, z vlastnictví města Bechyně s tím, že ing. Houšková uhradí 
rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků v ceně 110,-Kč za m2 (3.740,-Kč). 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření směnné smlouvy. 
 
 
USNESENÍ č. 66/9-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s o u h l a s í 
s převzetím účelových komunikací vybudovaných Pozemkovým úřadem Tábor v rámci 
komplexních pozemkových úprav ve Hvožďanech, a to konkrétně účelové komunikace PC18 
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v délce 389,71 m a šířce jízdního pruhu 3,5 m včetně výsadby zeleně na pozemku p.č. 2519/3 
v k.ú. Hvožďany u Bechyně a účelové komunikace HPC6 v délce 1066,70 m a šířce jízdního 
pruhu 4 m včetně výsadby zeleně vybudované na pozemku p.č. 2511/2 v k.ú. Hvožďany         
u Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi převzít účelové komunikace a podepsat předávací protokoly o předání a převzetí 
účelových komunikací. 
 
 
USNESENÍ č. 67/9-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s o u h l a s í 
s tím, aby město Bechyně požádalo ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových    
o převod st.par.č.595/30 o výměře 240 m2 v k.ú.Bechyně do vlastnictví města Bechyně. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP podat žádost v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 68/9-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1.   Rozpočtové opatření č. 52/2009 – 
snížení výdajů na: 
par.5311 bezpečnost a veř. pořádek, pol.5167 služby školení a vzdělávání výši 11.046,- Kč 
par. 5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 8.680,- Kč, 
pol. 5139 nákup materiálu ve výši 2.320,- Kč, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
500,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol.5171 opravy a udržování ve výši 11.600,- Kč, pol. 6122 
stroje, přístroje a zařízení ve výši 2.400,- Kč 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5171 opr. a udržování ve výši 21.000,-Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
11.000,- Kč židle, varná konvice, akustické zařízení, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
46,- Kč preventivní prohlídka – Městská policie Bechyně 
par. 5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 11.000,- Kč věšák a autoplachta pro JSDH Hvožďany, pol. 5361 nákup kolků ve výši 
500,- Kč kolek – hasičská zbrojnice Bechyně 
par.3341 rozhlas a televize, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 14.000,- Kč demontáž 
rozhlasu 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý hmotný 
majetek ve výši 21.000,- Kč – stůl na stolní tenis a hračky pro děti ve Hvožďanech 
par.6171 činnost místní správy, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
10.000,- Kč tiskárna pro MěÚ Bechyně 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 53/2009 – 
snížení výdajů na: 
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par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 25.000,- Kč, pol.5173 
cestovné ve výši 7.500,- Kč, pol.5176 účastnické poplatky na konference ve výši 4.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 30.000,- 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol. 5492 dary obyvatelstvu ve výši 36.500,- Kč finanční dary 
pro členy komisí a výborů 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5492 dary obyvatelstvu ve výši 30.000,- Kč 
finanční dary pro členy JSDH Bechyně 
 
3. Rozpočtové opatření č. 54/2009 –   
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 223.600,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5424 
náhrady mezd v době nemoci ve výši 680,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 
23.600,- Kč JUDr. Šedivý právní pomoc, pol. 5169 nákup služeb ve výši 200.000,- Kč služby 
bytové hospodářství  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5167 
služby školení a vzdělávání ve výši 680,- Kč školení pečovatelky 
 
II.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 55/2009 – 
navýšení příjmů na: 
par.3111 předškolní zařízení, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
19.981,- Kč náhrada škody od ČSOB Pojišťovny, a.s. za poškození vrat v Mateřské škole 
Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 
par.3412 sportovní zařízení majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků    
ve výši 25.375,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5139 nákup materiálu ve výši 5.160,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3111 předškolní zařízení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 19.981,- Kč poškození vrat 
v Mateřské škole Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 5.160,- 
Kč drobné práce pro obec Hvožďany 
par.3412 sportovní zařízení majetku obce, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 25.375,- Kč 
drobná údržba hřiště minigolfu a výběr poplatku 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 56/2009 – 
navýšení příjmů na: 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 37.080,- Kč účelová neinvestiční 
dotace na činnost jednotek dobrovolných hasičských sborů 
navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5019 ostatní platy         
ve výši 345,- Kč, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 36.735,- Kč JSDH Bechyně 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 57/2009 –   
navýšení příjmů na: 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 65.000,- Kč účelová neinvestiční 
dotace z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora muzeí zřizovaných obcemi 2009“ 
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navýšení výdajů na par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 
národního a historického povědomí, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 65.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně – městskému 
muzeu na restaurování dvou obrazů 
 
4.   Rozpočtové opatření č. 58/2009 –   
navýšení příjmů na: 
pol.1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 227.344,- Kč 
pol.1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 53,- Kč  
pol.1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 66.837,- Kč 
pol.1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 15.487,- Kč 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 9.000,- Kč 
par.2310 pitná voda, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 
234.713,- Kč 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 2132 příjmy z pronájmu 
ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 194.750,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 126.543,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí         
ve výši 488.830,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
188.299,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 44.901,- Kč, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 1.410,- Kč, pol.2119 ostatní 
příjmy z vlastní činnosti ve výši 5.820,- Kč, pol.2131 příjmy z pronájmu pozemků ve výši 
2.501,- Kč, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 60,- Kč, pol. 
3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 130.000,- Kč, pol. 2324 přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady ve výši 212,- Kč 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 141.919,- Kč 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol.2310 příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého 
majetku ve výši 598,- Kč, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
175.140,- Kč 
par.4351 osobní asistence a pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol. 2111 příjmy 
z poskytování služeb a výrobků ve výši 17.177,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
41.183,- Kč, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 5.486,- Kč, pol.2329 ostatní nedaňové 
příjmy j.n. ve výši 8.028,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 
29.000,- Kč 
snížení příjmů na: 
pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 
861.279,- Kč 
pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděleč.činnosti ve výši 201.907,- Kč 
pol.1121 daň z příjmů právnických osob ve výši 2.586.426,- Kč 
pol.1211 daň z přidané hodnoty ve výši 2.814.829,- Kč 
pol. 1511 daň z nemovitosti ve výši 105.565,- Kč  
pol. 1341 poplatek ze psů ve výši 6.306,- Kč 
pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 118.000,- Kč 
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši 6.250,- Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 30.000,- Kč 
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pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery  ze státního rozpočtu ve výši 1,- Kč 
neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu „Czech POINT – kontaktní místa“ 
par.2143 cestovní ruch, pol. 2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 180,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 10.400,- 
Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 6.254,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 2132 příjmy z pronájmu ostatních 
nemovitostí a jejich částí ve výši 3.250,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 980,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 26.600,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
126,- Kč 
snížení výdajů na: 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 1,- Kč 
projekt „Czech POINT – kontaktní místa“ 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 4.623.061,- Kč  
 
5.   Rozpočtové opatření č. 59/2009 –   
snížení výdajů na: 
par.3111 předškolní zařízení, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 322.435,- Kč 
par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 900.000,- Kč 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
440.000,- Kč 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 6121 budovy, haly a 
stavby ve výši 590.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5172 programové vybavení ve výši 5.000,- Kč, 
pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 4.000,- Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 100.000,- Kč služby 
veřejného osvětlení 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5139 nákup materiálu ve výši 52.000,- Kč, pol. 
5171 opravy a udržování ve výši 3.000,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 26.000,- 
Kč 
par.4351 osobní asistence a pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.5139 nákup 
materiálu ve výši 10.000,- Kč  
par.6171 činnost místní správy, pol.5179 ostatní nákupy ve výši 10.000,- Kč, pol. 5139 nákup 
materiálu ve výši 62.480,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 60,- Kč 
služby městská policie, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 8.940,- Kč 
par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 90.000,- Kč - částečná úhrada ztráty 
společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2008 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
2.635,- Kč Městský zpravodaj 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5157 teplá voda ve výši 51.000,- Kč, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 70.000,- Kč, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 21.000,- Kč 
bytové hospodářství 
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par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 5.000,- Kč opravy veřejného 
osvětlení 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 220.000,- 
Kč  
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 16.000,- Kč 
úklid černých skládek 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
26.000,- Kč péče o veřejnou zeleň 
par.4351 osobní asistence a pečovatelská služba a podpora sam. bydlení, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč služby DPS 
par.6171 činnost místní správy, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 500,- 
Kč výpočetní technika, pol. 5153 plyn ve výši 7.680,- Kč, pol.5161 služby pošt ve výši 
8.000,- Kč, pol. 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 15.000,- Kč, pol. 
5169 nákup ostatních služeb ve výši 40.000,- Kč technická podpora výpočetní technika MěÚ, 
znalecké posudky, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 1.300,- Kč 
svědečné 
par.3511 všeobecná ambulantní péče, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím ve výši 58.000,- Kč dotace Zdravotnímu středisku Bechyně 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 1.873.800,- Kč  
 
6.   Rozpočtové opatření č. 60/2009 –   
navýšení příjmů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
247.000,- Kč, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí ve výši 130.000,- Kč, pol. 2111 
příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 350.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3727 prevence vzniku odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 40.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 300.000,- Kč, pol. 5171 
opravy a udržování ve výši 300.000,- Kč 
par.4173 mimořádná okamžitá pomoc, pol. 5410 sociální dávky ve výši 28.934,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 40.000,- 
Kč – uložení odpadů 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 300.000,- Kč, pol. 
6121 budovy, haly a stavby ve výši 300.000,- Kč – investice bytové hospodářství 
par.4171 příspěvek na živobytí, pol. 5410 sociální dávky ve výši 71.134,- Kč 
par.4172 doplatek na bydlení, pol. 5410 sociální dávky ve výši 32.000,- Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 652.800,- Kč  
 
7.   Rozpočtové opatření č. 61/2009 –   
navýšení příjmů na: 
pol.1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 20.440,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí ve výši  
674.100,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství,  pol. 5171 opravy a udržování ve výši 49.466,- Kč, pol. 6121 
budovy, haly a stavby ve výši 624.634,- Kč opravy a rekonstrukce bytů  
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací,  pol. 5171 opravy a udržování ve výši 
20.440,- Kč oprava chodníku před hotelem Panská 
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8.   Rozpočtové opatření č. 62/2009 –   
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.440,- Kč 
Kč  drobné práce pro obec Hvožďany  
par.6112 zastupitelstva obcí, pol. 5031 povinné pojistné na soc. zabez. a přísp. na st.pol.zam. 
ve výši 4,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část: 
JSDH Senožaty: pol. 5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 1.000,-, pol. 5155 pevná paliva 
ve výši 1.000,- Kč, pol. 5151 studená voda ve výši 390,- Kč  
JSDH Hvožďany: pol.5134 prádlo, oděv, obuv ve výši 4.000,- Kč, pol. 5139 nákup materiálu 
j.n. ve výši 5.569,- Kč 
JSDH Bechyně: pol.5154 elektrická energie ve výši 1.100,- Kč, pol.5039 ostatní povinné 
pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 4.000,- Kč, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 
5.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 21.200,- Kč, pol. 5151 studená ve výši 6.000,- 
Kč, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 25.000,- Kč, pol.5163 služby peněžních ústavů 
ve výši 20.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
4,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 1.440,- 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část: 
JSDH Senožaty:  pol. 5139 nákup materiálu ve výši 1.160,-, pol.5137 drobný hmotný 
dlouhodobý majetek ve výši 1.230,- Kč hrnec  
JSDH Hvožďany: pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 3.911,- Kč , pol. 5156 pohonné hmoty 
ve výši 800,- Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 4.858,- Kč 
JSDH Bechyně: pol.5167 služby školení ve výši 2.100,- Kč, pol.5171 opravy a udržování       
ve výši 80.000,- Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 200,- Kč  
 
III.   s c h v a l u j e 
částečnou úhradu ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 2008 ve výši 90.000,- 
Kč 
 
IV.   s c h v a l u j e 
změnu závazných ukazatelů pro příspěvek vlastním příspěvkovým organizacím na r. 2009, 
které byly schváleny usnesením ZM č. 62/6-08 Z bod II. 5 a 6 ze dne 17.12.2008 takto: 
1.   Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859         1.515.221,- Kč  

(navýšeno RO č.47/2009 o 15.221,- Kč) 
Kulturní středisko města Bechyně                                   4.035.000,- Kč  
(navýšeno RO č.9/2009, 13/2009, č.17/2009, č.26/2009, č.57/2009 o 435.000,- Kč) 
Zdravotní středisko Bechyně                          1.363.000,- Kč 
(navýšeno RO č.2/2009 a  č.59/2009 o 1.058.000,- Kč) 

 
2.   investiční příspěvek Základní škola Bechyně, Školní 293       484.000,- Kč. 
      (navýšeno RO č. 9/2009 o 284.000,- Kč) 
 
V.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat schválené změny rozpočtu prováděné rozpočtovými 
opatřeními do rozpočtu Města Bechyně na rok 2009 

Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 69/9-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. rozpočet města Bechyně na rok 2010 s celkovými příjmy 103.779.100,- Kč, celkovými 
výdaji 115.610.800,- Kč a tř. 8 Financování 11.831.700,- Kč, v členění dle přílohy č.1 

 
2. rozpočet sociálního fondu na rok 2010 se základním přídělem 2,5% z objemu mezd, 

tvorbou fondu ve výši 250.000,- Kč, převodem finančních prostředků z roku 2009       
na rok 2010 ve výši 45.000,- Kč, čerpáním fondu ve výši 295.000,- Kč, dle přílohy č.2 

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

2010: 
-  Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši 1.500.000,- Kč 
-  Základní škola Bechyně, Libušina 164 ve výši 2.500.000,- Kč 
-  Základní škola Bechyně, Školní 293 ve výši 3.250.000,- Kč 
-  Zdravotní středisko Bechyně ve výši 350.000,- Kč 
-  Kulturní středisko města Bechyně ve výši 3.700.000,- Kč 

 
4. investiční transfer (dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Základní škole Bechyně, 

Školní 293 ve výši 237.000,- Kč na nákup mycího stroje. 
 

5. dotaci provozovatelce kina v Bechyni paní Haně Tomečkové 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. 

 
6. poskytnutí finančních příspěvků z programu regenerace v roce 2010 pro: 

• Penzion U Pichlů s.r.o. ve výši 6.000,- Kč na obnovu fasády nám. TGM 
č.p.141, Bechyně 

• Klára Bukovská bytem Hájkova 1635/11, Praha 3 Žižkov ve výši 35.000,- Kč            
na obnovu fasády Libušina č.p.167, Bechyně 

• Asociace kulturního dědictví - PATRIMONY, Smolenská 38/16, Praha 10 
Vršovice ve výši 6.000,- Kč na obnovu fasády nám. TGM č.p.142, Bechyně 

• Rudolf a Ivana Blažkovi, Klášterní 40, Bechyně ve výši 13.000,- Kč na obnovu 
střechy hospodářského objektu Klášterní č.p.40, Bechyně 

• Květuše Šůnová, sídl.5. května 800, Bechyně ve výši 51.000,- Kč na obnovu 
hradební zdi Libušina ulice, Bechyně 

• MATANA a.s., Malá Štupartská 1/646, Praha 1 ve výši 18.000,- Kč na obnovu 
ohradní zdi židovského hřbitova 

 
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 16. 12. 2009    
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 
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