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

konaného dne 11. 11. 2009   
 
 
 
USNESENÍ č. 55/8-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
Rozpočtové opatření č. 46/2009 –  
snížení výdajů na:  
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 49.212,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek    
ve výši 10.285,- Kč, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 25.708,- Kč 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 5.200,- Kč  
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů., pol. 5139 nákup materiálu ve výši 30.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 1.235,- Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol. 5139 nákup materiálu        
ve výši 40.500,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol. 5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 582,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 49.212,- Kč montáž 
hromosvodu ve Hvožďanech čp.74 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5154 elektrická energie ve výši 11.862,- Kč, 
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 1.000,- Kč, pol. 5151 studená voda ve výši 
23.131,- Kč – stadion v Bechyni 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 5.200,- Kč na skluzavky 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů., pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek    
ve výši 30.000,- koše a vložky do odpadkových košů 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek         
ve výši 1.235,- Kč korková tabule a flash pro městskou policii 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol. 5194 věcné dary ve výši 
40.500,- Kč soutěžní ceny na ples města 
par.6171 činnost místní správy, pol.5038 povinné pojistné na úrazové pojištění ve výši 582,- 
Kč zákonné odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
dle vyhl. 125/1993 Sb., v platném znění 
 
Rozpočtové opatření č. 50/2009 –   
snížení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 100.000,- Kč  
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 2.000,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 20.000,- 
Kč, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 100.000,- Kč 
rekonstrukce objektu čp.134 obřadní síň 
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par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 2.000,- Kč 
finanční dar Petru Halamovi na náklady spojené s Pardubickou Rynglí – soutěž dětských 
country tanců 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
30.000,- Kč péče o veřejnou zeleň 
 
Rozpočtové opatření č. 51/2009 –   
snížení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol. 5156 pohonné hmoty a maziva 7.000,- Kč, pol. 5424 
náhrady mezd v době nemoci ve výši 5.000,- Kč, pol. 5173 cestovné ve výši 10.000,- Kč   
par.3612 bytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu ve výši 10.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5194 věcné dary ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol. 5167 služby školení a vzdělávání ve výši 22.000,- Kč 
školení úředníků  
par.3612 bytové hospodářství, pol.5361 nákup kolků ve výši 10.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5175 pohoštění ve výši 1.000,- Kč JSDH 
Bechyně pohoštění  
  
II.   s c h v a l u j e  
1. Rozpočtové opatření č. 47/2009 –  
snížení příjmů na: 
pol. 1122 daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 1.956.670,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 48.580,- Kč 
par.3111 předškolní zařízení, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 288.841,- Kč, pol. 
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 6.708,-Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol. 2111 příjmy z poskytování 
služeb a výrobků ve výši 15.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    
ve výši 31.483,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 
8.183,- Kč, pol. 2310 příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku ve výši 
7.410,- Kč, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 4.664,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 
88.848,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.6409 ostatní činnosti, pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
1.807.794,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3111 předškolní zařízení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 273.620,- Kč, pol. 5331 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – dotace Mateřské škole 
Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši 15.221,- Kč - záplava v Mateřské škole Jahůdka, 
Bechyně, Na Libuši 859  
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
50.000,- Kč péče o veřejnou zeleň 
par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 12.000,- 
Kč likvidace nebezpečného odpadu 
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2. Rozpočtové opatření č. 48/2009 –  
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 50.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 
bydlení, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 10.000,- Kč, pol. 5032 
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 10.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu 
ve výši 30.000,- Kč - poskytování sociálních služeb  
 
3. Rozpočtové opatření č. 49/2009 –   
snížení výdajů na: 
par.3634  lokální zásobování teplem, pol. 5139  nákup materiálu ve výši 1.309,- Kč  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  10.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3634  lokální zásobování teplem, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
1.309,- Kč technologické zařízení kotelna 
par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- 
Kč likvidace nebezpečného odpadu 
 
III.   u k l á d á  
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č.47-49/2009 do rozpočtu Města Bechyně na rok 2009  

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 56/8-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e 
zveřejnění záměru prodeje části pozemku par.č.2014 k vybudování 1-2 parkovacích míst (viz 
situační zákres, který tvoří přílohu zápisu).   
 
II.   u k l á d á  
odboru MaP písemně informovat žadatelku o usnesení ZM. 
 
 
USNESENÍ č. 57/8-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e 
zveřejnění záměru prodeje části stp.č.114/2 v k.ú. Bechyně.  
II.   u k l á d á  
odboru MaP informovat žadatele o usnesení ZM.  
 
 
USNESENÍ č. 58/8-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
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II.   u k l á d á  
odboru MaP zveřejnit OZV č. 6/2009 na úřední desce.  
 
 
USNESENÍ č. 59/8-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

a) obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška         
č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.  

b) obecně závaznou vyhlášku č. 8/2009, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně 
z nemovitostí u staveb. 

 
II.   u k l á d á  
odboru MaP zveřejnit OZV č. 7/2009 a 8/2009 na úřední desce a zaslat finančnímu úřadu.   
 
 
USNESENÍ č. 60/8-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č.10 v domě čp.720 Písecká ul., Bechyně o velikosti 2+1                     
v 4. nadzemním podlaží včetně podílu 6079/141779 na společných částech domu,                 
na stavebním pozemku st.par.č. 933/5 a 933/4 v k.ú. Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 575.000,-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:  
xxxxxxxxxxxxxxx - 512.001,- Kč  
 
III.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit prodeje v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 61/8-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu o činnosti finančního výboru a zprávu o činnosti kontrolního výboru.   
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USNESENÍ č. 62/8-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
bezúplatný převod pozemku KN č.2089/2 o výměře 923 m2 v k.ú. Bechyně z majetku          
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP podat žádost o bezúplatný převod v souladu s usnesením. 
 
 
 
V Bechyni dne 11. 11. 2009    
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


