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

konaného dne 23. 6. 2010   
 
 
 
USNESENÍ č. 20/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s o u h l a s í 
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2009, a to bez výhrad. 
 
II.   s c h v a l u j e 

1. závěrečný účet města Bechyně včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
Města Bechyně, IČ 00252069 za rok 2009, kterou vykonali kontroloři Krajského 
úřadu - Jihočeského kraje. 

2. plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2009 po konsolidaci:  
celkové příjmy:      98.592.460,67 Kč, 
celkové výdaje:      93.533.844,51 Kč, 
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (přebytek):   5.058.616,16 Kč, 
třída 8 financování:      - 5.058.616,16 Kč. 

 
 
USNESENÍ č. 21/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1.   Rozpočtové opatření č.15 /2010 
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.000,-Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím ve výši 1.000,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 4.310,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5031 
povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. politiku zam. ve výši 60.000,- Kč, pol. 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši15.000,- Kč, pol. 5157 teplá voda 
ve výši 4.500,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
60.000,- Kč, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 7.635,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5153 plyn ve výši 2.000,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši 
1.000,- Kč členský poplatek sdružení tajemníků 
par.3632 pohřebnictví, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 4.310,- Kč 
záclony do smuteční síně 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5152 
teplo ve výši 100,- Kč, pol. 5162 služby telekomunikací ve výši 18.000,- Kč, pol.5154 
elektrická energie ve výši 61.400,- Kč – služby v DPS Bechyně 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.6125 výpočetní technika ve výši 67.635,- Kč 
mobilní kamerový systém 
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2.   Rozpočtové opatření č.16 /2010 
snížení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.6123 dopravní prostředky ve výši 
45.000,-Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
100,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 45.000,- 
Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 9.326,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 
3.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5139 nákup materiálu ve výši 45.000,-
Kč sazenice městské lesy Bechyně 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5161 služby pošt ve výši 100,- Kč 
poštovné městský zpravodaj 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 45.000,- 
Kč oplocení na stadionu 
par.3632 pohřebnictví, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 9.326,- 
Kč vypravení pohřbu Miloš Kafka 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5019 ostatní platy ve výši 3.000,- Kč 
refundace mezd JSDH 
 
II.   r e v o k u j e  
část USNESENÍ č.17/2-10 Z ze dne 28.4.2010, kterou bylo schváleno RO č.13/2010. 
 

III.   s c h v a l u j e 
Rozpočtové opatření č.13/2010 
navýšení příjmů na: 
pol.1351 odvod výtěžku z provozování loterií ve výši 416.751,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3111 mateřské školy, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 40.000,- Kč dotace Mateřské škole Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859      
na opravu oplocení mateřské školy, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 126.751,- Kč          
na opravu izolace v suterénu budovy mateřské školy 
par. 3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím ve výši 54.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně 
na městské muzeum – tvorba a vybavení stálé expozice a regály, panely, vitríny atp., pol. 
5171 opravy a udržování ve výši 109.000,- Kč na opravu střechy kulturního domu 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
– finanční příspěvek FC Bechyně ve výši 87.000,- Kč na činnost a údržbu 80.000,- Kč a        
na turnaj starších a mladších přípravek dne 12. a 13.6.2010 ve výši 7.000,- Kč 
 
IV.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č.17 /2010 
navýšení příjmů na: 
pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
160.000,- Kč 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 15.000,- Kč účelový finanční 
příspěvek Jihočeského kraje na projekt s názvem „Bechyňské Jaro XVIII“ pro Kulturní 
středisko města Bechyně 
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navýšení výdajů na: 
par.6114 volby do Parlamentu ČR, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 100.089,- Kč, 
pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 6.048,- Kč, pol.5137 drobný 
hmotný dlouhodobý majetek ve výši 10.800,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 18.684,- 
Kč, pol. 5161 služby pošt 2.192,- Kč, pol. 5164 nájemné ve výši 9.000,- Kč,  pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 5.112,- Kč, pol.5173 cestovné ve výši 1.792,- Kč, pol. 5175 
pohoštění ve výši 6.283,- Kč 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 15.000,- Kč účelový finanční příspěvek Jihočeského kraje na projekt 
s názvem „Bechyňské Jaro XVIII“ pro Kulturní středisko města Bechyně 
 
2.   Rozpočtové opatření č.18 /2010 
snížení příjmů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2123 ostatní odvody příspěvkových 
organizací ve výši 341.856,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.4132 převody z ostatních vlastních fondů ve výši 5.389,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí          
ve výšií 85.745,- Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.2324 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
17.883,- Kč pojistné plnění za poškození sloupu veřejného osvětlení 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a 
jejich částí ve výši 120,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku ve výši 7.093,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.6123 dopravní prostředky ve výši 
331.400,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.456,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 380.000.- Kč 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5493 účelové neinvestiční transfery 
nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši 52.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5154 
elektrická energie ve výši 43.000,- Kč elektrická energie v DPS, pol.5167 služby školení a 
vzdělávání ve výši 730,- Kč školení pečovatelka 
par.3632 pohřebnictví, pol.5171 opravy a udržování ve výši 74.000,- Kč oprava chladícího 
zařízení na hřbitově včetně opravy elektroinstalace 
par.3111 předškolní zařízení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 193.000,- Kč oprava 
kanalizace v Mateřské škole Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 
par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 150.000,- Kč oprava komunikací          
v Bechyni 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 70.000,- Kč opravy 
nebytových prostor Novodvorská čp.301 
par.3231 základní umělecké školy, pol.5229 ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným 
organizacím ve výši 5.000,- Kč finanční příspěvek Základní umělecké škole V. Pichla, se 
sídlem Bechyně 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5361 nákup kolků ve výši 10.000,- Kč kolky bytové 
hospodářství 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 2.000,- Kč, 
pol.5164 nájemné ve výši 500,- Kč pronájem střelnice, materiál pro městskou policii 
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3.   Rozpočtové opatření č.19 /2010 
navýšení příjmů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 4.000,- Kč 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 10.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 
402.926,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
23.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5493 účelové neinvestiční transfery 
nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši 6.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 196.000,- 
Kč, pol. 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 100.000,- Kč  
par.3421 využití volného času, dětí a mládeže, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 1.000,- Kč 
par.4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, 
pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 2.250,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 6.000,- Kč finanční příspěvek - Asociace kulturního dědictví -  
PATRIMONY na obnovu fasády nám. TGM  čp.142, Bechyně  
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací,pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
196.000,- Kč mimořádná prohlídka mostu, přezkoušení a statické zaměření mostu přes 
Smutnou, pol.5171 opravy a udržování ve výši 186.000,- Kč opravy chodníků v Bechyni, 
oprava mostu přes říčku Smutnou 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 35.000,- 
Kč odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní 
poměr – stadion, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 37.000,- Kč oplocení stadionu 
Bechyně 
par.3421 využití volného času, dětí a mládeže, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 1.000,- Kč 
p. Rypl finanční příspěvek Bumbácova stezka 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 16.000,- Kč 
nákup materiálu na nátěr střechy hasičské zbrojnice 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5169 nákup ostatní služeb ve výši 190.000,- 
Kč strategický plán rozvoje města Bechyně 
par.4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.250,- Kč ubytování Cejzlar Stanislav – sociální 
služba 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu ve výši 15.000,- Kč 
sadbový materiál pro veřejnou zeleň, osázení truhlíků, chemický postřik 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.854,- Kč vyúčtování 
služeb  
par.3632 pohřebnictví, pol.5171 opravy a udržování ve výši 35.000,- Kč oprava dešťových 
vpustí na novém hřbitově v Bechyni 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5151  
studená voda ve výši 15.755,-  Kč, pol.5157 teplá voda ve výši 4.317,- Kč, pol.5162 služby 
telekomunikací a radiokomunikací ve výši 3.000,- Kč – služby v DPS Bechyně 
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V.   s c h v a l u j e 
1. změnu závazných ukazatelů – neinvestiční příspěvek vlastním příspěvkovým 

organizacím, který byl schválen usnesením ZM č.17/2-10 Z, bod III. takto: 
Kulturní středisko města Bechyně dotace pro rok 2010 po navýšení činí: 3.809.000,- 
Kč 
(navýšení RO č.17/2010 o 15.000,- Kč) 

2. změnu závazných ukazatelů – poskytnutí finančních příspěvků z programu regenerace 
v roce 2010, které byly schváleny usnesením ZM č.68/9-09 Z, bod I., 6. takto: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 34.000,- Kč            
na obnovu fasády Libušina č.p.167, Bechyně 
(snížení o 1.000,- Kč, tj. z 35.000,- Kč na 34.000,- Kč – RO č.18/2010) 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 0,- Kč na obnovu hradební zdi 
Libušina ulice, Bechyně 
(snížení o 51.000,- Kč, tj. z 51.000,- Kč na 0,- Kč – RO č.18/2010) 

 
VI.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
do rozpočtu města Bechyně na rok 2010. 
 
 
USNESENÍ č. 22/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu Městské policie Bechyně (viz příloha č. 1). 
 
 
USNESENÍ č. 23/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích. 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit obecně závaznou vyhlášku. 
 
 
USNESENÍ č. 24/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   o d k l á d á 
rozhodnutí o prodeji pozemku par.č.1562/4 o výměře 1060 m2, části pozemku par.č.1562/3 a 
části pozemku par.č.1562/1, které jsou v novém GP č.1322-607/2010 označeny par.č.1562/3 
díl "e" o výměře 13 m2 a par.č.1562/1 díl "d" o výměře 156 m2, vše v k.ú. Bechyně. 
 
II.   p o ž a d u j e 
předložení studie využití výše uvedených pozemků a staveb obsahující m.j.: 

1) situaci 
2) půdorysné řešení jednotlivých objektů 
3) pohledy 
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4) perspektivu 
5) způsob napojení na jednotlivé sítě včetně případných přeložek  

 

II.   u k l á d á 
odboru MaP informovat žadatele o odložení prodeje předmětných pozemků a zároveň požádat 
o doplnění žádostí ve smyslu tohoto usnesení (nejpozději do 31.8.2010).  
 
 
USNESENÍ č. 25/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
zveřejnit záměr prodeje části pozemku par.č.1480/284 o velikosti cca 365 m2 v k.ú. Bechyně 
dle zákresu v příloze. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP jednat v souladu s usnesením a informovat žadatele o přijatém usnesení. 
 
 
USNESENÍ č. 26/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č.11 v domě Na Libuši čp.826,Bechyně o velikosti 2+1                       
v 5. nadzemním podlaží včetně podílu 5585/241944 na společných částech domu,                 
na stavebním pozemku st.par.č.1978/173 a par.č.stř.1978/174 v k.ú. Bechyně manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu 621.525,-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: 
xxxxxxxxxxxx - 526.026,- Kč. 
 
III.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej bytové jednotky v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 27/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 
usnesení č.33/3-09 Z ze dne 10.6.2009. 
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II.   r o z h o d l o 
1. podle § 6 odst.5 a) stavebního zákona o pořízení změny ÚPO Bechyně 
2. podle § 6 odst. 5 a) stavebního zákona o pořízení změny Regulačního plánu zóny       

pro služby, podnikání a obchod 
3. podle § 45 odst. 4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny ÚPO Bechyně 

úhradou nákladů na její zpracování jednotlivými žadateli 
 

III.   p o ž a d u j e 
aby pořizovatelem změny ÚPO Bechyně a změny Regulačního plánu pro služby, podnikání a 
obchod byl Městský úřad Tábor podle § 6 odst.1 c) stavebního zákona 
 
IV.   j m e n u j e 
Ing. Josefa Válka, bytem Bechyně, Na Libuši 692, zástupcem města, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem na změně ÚPO, RP. 
 
V.   u k l á d á 
odboru MaP oslovit jednotlivé žadatele o změnu ÚPO Bechyně s požadavkem na úhradu 
nákladů. 
 
 
USNESENÍ č. 28/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
Komunitní plán sociálních služeb na Bechyňsku. 
 
 
USNESENÍ č. 29/3-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
zahájení přípravných prací pro prodej bytů na sídl. Na Libuši. 
 
II.   u k l á d á 
zajistit zpracování znaleckých posudků o stanovení tržní ceny vybraných bytů na sídl.           
Na Libuši podle jejich kvality, s ohledem na jejich zhodnocení.  
 
 
 
 
V Bechyni dne 23. 6. 2010    
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


