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

konaného dne 22. 9. 2010   
 
 
 
USNESENÍ č. 30/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
rozpočtový výhled města Bechyně na období let 2011 - 2013. 
 
II.   p o v ě ř u j e 
starostu města Bechyně doplňováním rozpočtového výhledu o dlouhodobé závazky a 
pohledávky. 
 
 
USNESENÍ č. 31/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1.   Rozpočtové opatření č.20 /2010  
snížení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 16.384,- Kč  
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
1.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000, Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 16.384,- Kč motorová pila na stadion  
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
1.000,- Kč PHM lesy 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 1.000,- Kč 
služby vyúčtování nebytové prostory 
 
2.   Rozpočtové opatření č.21 /2010  
snížení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
89.796,- Kč, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 23.240,- Kč 
par.3771 protiradonová opatření, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 1.625,- Kč 
bez účelového znaku 
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
325,- Kč bez účelového znaku 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 5.200,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- 
Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 14.000,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 4.730,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5151 studená voda ve výši 787,- Kč 
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par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu 2.000,- Kč, pol.5132 
ochranné pomůcky ve výši 7.000,- Kč, pol.5154 elektrická energie ve výši 1.784,- Kč, 
pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 2.232,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností,pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 
78.000,- Kč sadební materiál,  pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 20.000,- Kč PHM, 
pol. 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 12.000,- Kč telefonní poplatky, 
pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 3.036,- Kč pojištění auta – výdaje městské lesy 
Bechyně   
par.3771 protiradonová opatření, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 1.625,- Kč 
s účelovým znakem 75115 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 5.200,- Kč brankové sítě 
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
325,- Kč s účelovým znakem 75115 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 24.000,- 
nákup rostlin na osázení mobilních nádob 
par.3632 pohřebnictví, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 4.730,- Kč DVD 
přehrávač do smuteční síně 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 787,- Kč oprava 
kola pro městskou policii  
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování oprava Avie 15 
pro JSDH Hvožďany ve výši 13.016,- Kč 
 
3.   Rozpočtové opatření č.22 /2010 
snížení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5151 studená voda 37.599,- Kč, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 41.616,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5151 studená voda ve výši 1.456,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5153 plyn ve výši 25.322,- Kč, pol.5166 konzultační, 
poradenské a právní služby ve výši 9.248,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 66,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5154 elektrická energie ve výši 79.215,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.456,- Kč  
oprava záznamového zařízení kamerového systému pro městskou policii  
par.6171 činnost místní správy, pol.5151 studená voda ve výši 8.843,- Kč radnice, pol.5154 
elektrická energie ve výši 25.727,- Kč radnice a obřadní síň   
par.3632 pohřebnictví, pol.5151 studená voda ve výši 66,- Kč hřbitov 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 1.000,- 
postřik na plevel 
 
4.   Rozpočtové opatření č.23 /2010  
snížení výdajů na: 
par.2143 cestovní ruch, pol.5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ve výši 15.000,- 
Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.440,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 6.209,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 12.000,- 
Kč 
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navýšení výdajů na: 
par.2143 cestovní ruch, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 17.440,- Kč leták Průvodce 
Bechyně 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.000,- Kč 
oprava kola, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč -  revize, doprava , pol.5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 3.209,- Kč hasicí přístroje, hadice, proudnice, 
pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- Kč  - Městská policie Bechyně 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 opravy a udržování ve výši 12.000,- Kč 
opravy bazénu 
 
5.   Rozpočtové opatření č.24 /2010  
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 196.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5151 studená voda ve výši 7.000,- Kč  
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly,  pol. 6121 budovy, haly a 
stavby ve výši 75.400,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši 196.000,- 
vratka nevyčerpaného předplaceného nájmu p.Beránkovi 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
1.900,- Kč stativ a svítilny, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč služby 
technika na PC, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 4.100,- Kč válec do tiskárny - 
pro městskou policii Bechyně 
par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly,  pol.5169 nákup ostatních 
služeb ve výši 75.400,- Kč dokumentace k havarijní opravě kanalizace na sídl.Písecká  
 
II.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č.25 /2010  
navýšení příjmů na: 
par.6402 finanční vypořádání minulých let, pol.2222 ostatní příjmy z finančního vypořádání 
předchozích let od jiných veřejných rozpočtů ve výši 24.331,- Kč doplatek dotace na dávky 
pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2009 od MPSV 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 
11.669,- Kč 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 30.000,- Kč od Jihočeského kraje         
na projekt  „Varhanní nástroj ze sbírek Městského muzea v Bechyni“ 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 75.000,- Kč 
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na projekt „Divadlo je komunikace 2010“            
pro Kulturní středisko města Bechyně 
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 
30.000,- Kč účelový finanční příspěvek Jihočeského kraje na projekt s názvem „Varhanní 
nástroj ze sbírek Městského muzea v Bechyni“ pro Kulturní středisko města Bechyně 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 111.000,- Kč navýšení provozní dotace pro Kulturní středisko města 
Bechyně, z toho 36.000,- Kč na restaurování varhanního nástroje a 75.000,- Kč účelová 
dotace z Ministerstva kultury na projekt „Divadlo je komunikace 2010“  
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2.   Rozpočtové opatření č.26 /2010  
navýšení příjmů na: 
pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 1.600.000,- Kč 
dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky pro těžce zdravotně postižené a          
na dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2010  
navýšení výdajů na: 
par.4171 příspěvek na živobytí, pol. 5410 sociální dávky ve výši 900.000,- Kč 
par.4172 doplatek na bydlení, pol.5410 sociální dávky ve výši 100.000,- Kč 
par.4173 mimořádná okamžitá pomoc, pol. 5410 sociální dávky ve výši 600.000,- Kč 
 
3.   Rozpočtové opatření č.27 /2010 
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
1.643.000,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 150.000,- Kč oprava komunikace 
Lázeňská ulice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 175.000,- Kč odvodnění komunikace 
ul. Švestková 
par.3111 předškolní zařízení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.060.000,- Kč oprava 
kanalizace v Mateřské škole, Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859  
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5154 elektrická energie ve výši 50.000,- Kč 
elektrická energie stadion  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6130 pozemky ve výši 70.000,- Kč nákup 
pozemků č.par.789/1 v k.ú.Bechyně, pol.5171 opravy a udržování ve výši  138.000,- Kč 
zajištění skalní stěny u čp.545 Parkány 
 
4.   Rozpočtové opatření č.28 /2010  
navýšení příjmů na: 
par.3771 protiradonová opatření, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
1.950,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 
15.083,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3771 protiradonová opatření, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 375,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
11.100,- Kč diskové pole UMAX QNAP TS-210 pro MP Bechyně 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.917,- Kč 
náhradní díly na opravu auta,  pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 1.891,- Kč, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 2.500,- Kč STK, emise – JSDH Hvožďany  
 
5.   Rozpočtové opatření č.29 /2010 
navýšení příjmů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.3121 přijaté dary na pořízení 
dlouhodobého majetku ve výši 200.000,- Kč dar od společnosti ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4 
na realizaci projektu „rekonstrukce chodníku na sídlišti Písecká v Bechyni“ 
par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí, pol.2321 přijaté neinvestiční dary ve výši 12.000,- Kč finanční dar od ČEZ, a.s. 
na obnovu kapličky u rybníka Šternberk 
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par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 
ve výši 84.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a 
drobného dlouhodobého majetku ve výši 100.000,- Kč  
snížení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby 
ve výši 1.680.000,- Kč 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, pol. 
5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5173 cestovné ve výši 2.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 800.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 5.880,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 2.753,- Kč, 
pol.5151 studená voda ve výši 2.000,- Kč, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 1.252,- 
Kč, pol.5154 elektrická energie ve výši 4.000,- Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
5.000,- Kč – JSDH Senožaty 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
25.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 23.465,- Kč s UZ 00706  – JSDH Bechyně 
navýšení výdajů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
275.000,- Kč - rekonstrukce chodníku na sídlišti Písecká v Bechyni 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- 
Kč dopravní značení 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 opravy a udržování 
ve výši 1.680.000,- Kč oprava havarijního stavu kanalizace sídl. Písecká u kotelny 
par.2212 silnice, pol.5139 nákup materiálu ve výši 25.000,- Kč kamenivo na cesty 
par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, pol. 
5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- Kč oprava střechy kina 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 800.000,- Kč na opravy 
bytového fondu – vodoinstalatérské, zednické, obkladačské, elektroinstalační práce a opravy 
střešních krytin na bytových domech, pol.5361 nákup kolků ve výši 8.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 60.000,- Kč opravy 
nebytových prostor čp.301 a hydroforové stanice 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
510,- Kč, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 1.490,- Kč -  materiál pro městskou policii 
v Bechyni 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 5.880,- 
Kč dohody na obnovu dřevěných lavic ve Hvožďanech  
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5134 prádlo, oděv, obuv ve výši 8.755,- Kč 
slavnostní uniformy hasičů, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 250,- Kč lékařská 
prohlídka, pol.5175 pohoštění ve výši 6.000,- Kč – JSDH Senožaty  
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část,pol.5139 nákup materiálu ve výši 18.000,- Kč, 
pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 23.465,- Kč s UZ 00706, pol.5171 opravy a udržování 
ve výši 12.000,- Kč opravy požární techniky, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 13.000,- Kč žebřík – JSDH Bechyně   
 
6.   Rozpočtové opatření č.30 /2010 
navýšení příjmů na: 
par.2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2212 sankční 
platby přijaté od jiných subjektů ve výši 21.000,- Kč 
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zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování : pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 210.000,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol.5021 ostatní osobní 
výdaje ve výši 136.000,- Kč,  pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
9.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 20.000,- Kč, pol. 5161 služby pošt 3.000,- Kč, 
pol. 5164 nájemné ve výši 14.000,- Kč,  pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč, 
pol.5173 cestovné ve výši 2.000,- Kč, pol. 5175 pohoštění ve výši 16.000,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5031 povinné pojistné na soc.zabezpečení a 
příspěvek na st. pol.zam. ve výši 10.000,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění ve výši 4.000,- povinné odvody z dohod o pracovní činnosti minigolf 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5361 nákup kolků ve výši 7.000,- Kč soudní poplatky – 
kolky 
 
III.   s c h v a l u j e 
1. změnu závazných ukazatelů – neinvestiční příspěvek vlastním příspěvkovým organizacím, 
který byl schválen usnesením ZM č.21/3-10 Z, bod V., 1. takto: 
Kulturní středisko města Bechyně dotace pro rok 2010 po navýšení činí: 3.950.000,- Kč 
(navýšení RO č.25/2010 o 141.000,- Kč) 
 
2. změnu závazných ukazatelů – investiční transfer (dotaci) vlastní příspěvkové organizaci 
Základní škole Bechyně, Školní 293 ve výši 237.000,- Kč na nákup mycího stroje, který byl 
schválen usnesením ZM č.68/9-09 Z, odrážka s číslem 4. takto: 
investiční transfer (dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Základní škole Bechyně, Školní 293 
ve výši 237.000,- Kč na nákup mycího stroje, vozu Renault a lednice 
 
3. použití finančních prostředků ve výši 772.000,- Kč na par.2321 odvádění a čištění 
odpadních vod a nakládání s kaly a u pol.6121 budovy, haly a stavby na akci protizáplavová 
opatření – dešťová kanalizace a zřízení spadišť a rekonstrukce šachet v Lázeňské ulici 
z uspořených prostředků na rekonstrukci kanalizace na nám. TGM.  
 
IV.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními   
č. 25/2010 – 30/2010 do rozpočtu města Bechyně na rok 2010. 
 
 
USNESENÍ č. 32/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemku č.par. 1562/4 o výměře 1060 m2, části pozemku č.par. 1562/3 a části 
pozemku č.par. 1562/1, které jsou v oddělovacím GP č. 1322-607/2010 označeny jako č.par. 
1562/3 díl "e" o výměře 13 m2 a č.par. 1562/1 díl "d" o výměře 156 m2, vše v k.ú. Bechyně 
za celkovou kupní cenu 1.000.013,- Kč panu Miloslavu Doudovi, nar. 13.5.1954, bytem 
Bechyně, sídl. 5.května 844 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně 
daně z převodu hradí kupující. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 33/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 
USNESENÍ č. 44/6-09 Z 
 
II.   s c h v a l u j e 
odkoupení pozemku par.č.789/1 k.ú. Bechyně o výměře 641 m2, jehož majiteli jsou Vlasta 
Klimešová, bytem Čs.armády 869, Týniště nad Orlicí, Věra Bencová, bytem Havířská 61, 
Halíčkův Brod a Zdeněk Svoboda, bytem Kollárova 2341/12, Jihlava za kupní cenu ve výši 
70.000,- Kč do vlastnictví města Bechyně. 
 

III.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit převod pozemku v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 34/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č.1480/248 o výměře 346 m2, která je v novém GP č.1333-
1102/2010 označena par.č.1480/319 v k.ú. Bechyně manželům Jitce Durdiakové, 
r.č.7956092375 a Martinu Durdiakovi, r.č.7705125879 oba bytem Souběžná 1160, 391 65 
Bechyně za celkovou kupní cenu 155.700,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku a daň          
z převodu nemovitosti hradí kupující. 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 35/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej parcely pro stavbu rodinného domku par.č.1480/229 o výměře 1.123 m2 v k.ú. 
Bechyně, manželům Miroslavě Stejskalové, r.č.295227/054 a Františku Stejskalovi, 
r.č.260928/054, oba bytem Bechyně, Libušina 161 za kupní cenu 673.800,- Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej parcely v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 36/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku st.par.č.698/4 o výměře 4 m2 v k.ú. Bechyně. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje. 
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USNESENÍ č. 37/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
žádost o úplatný převod a současně i samotný úplatný převod pozemku stavební parcely číslo 
595/30 v katastrálním území Bechyně z vlastnictví ČR-příslušnosti hospodařit Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Bechyně za cenu v místě a 
čase obvyklou ve výši 27.900,-Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit převod pozemku v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 38/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku p.č.2094/1 
v k.ú. Bechyně, z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví města Bechyně. Město Bechyně se zavazuje 
o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji jako komunikaci. Dále se Město Bechyně 
zavazuje, že převáděná nemovitost nebude využívána ke komerčním účelům, nebude 
přenechána ke komerčním účelům třetím osobám, ani nebude prodána, darována či jinak 
zcizena a nebude použita jako předmět zástavy, to vše po dobu 5-ti let od doby právních 
účinků vkladu smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí. Za porušení výše 
uvedených závazků nebo některého z nich ve stanovené lhůtě souhlasí město Bechyně se 
smluvní pokutou ve výši, kterou měla převáděná nemovitost ke dni právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 
 
II.   u k l á d á 
1.   odboru MaP požádat o bezúplatný převod pozemku. 
2.   odboru MaP zajistit převod pozemku v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 39/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit OZV obvyklým způsobem. 
 
 
USNESENÍ č. 40/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku p.č. 7/13 v k.ú. 
Senožaty u Bechyně, z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu 
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ve věcech majetkových do vlastnictví města Bechyně. Město Bechyně se zavazuje 
o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji jako komunikaci. Dále se Město Bechyně 
zavazuje, že převáděná nemovitost nebude využívána ke komerčním účelům, nebude 
přenechána ke komerčním účelům třetím osobám, ani nebude prodána, darována či jinak 
zcizena a nebude použita jako předmět zástavy, to vše po dobu 5-ti let od doby právních 
účinků vkladu smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí. Za porušení výše 
uvedených závazků nebo některého z nich ve stanovené lhůtě souhlasí město Bechyně se 
smluvní pokutou ve výši, kterou měla převáděná nemovitost ke dni právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 
 
II.   u k l á d á 
1.   odboru MaP požádat o bezúplatný převod pozemku. 
2.   odboru MaP zajistit převod pozemku v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 41/4-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   o d v o l á v á 
členy a předsedy finančního a kontrolního výboru ke dni voleb do Zastupitelstva města 
Bechyně tj. k 15.10.2010. 
 
 
 
V Bechyni dne 22. 9. 2010    
 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


