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

konaného dne 24. 11. 2010   
 
 
 

USNESENÍ č. 45/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   z ř i z u j e 
finanční výbor 
 
II.   j m e n u j e 

1. členy finančního výboru Ing. Jaroslava Vozábala, Lenku Šterberovou a Marii 
Řezáčovou. 

2. předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Vozábala. 
 
 
USNESENÍ č. 46/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   z ř i z u j e 
kontrolní výbor 
 
II.   j m e n u j e 

1. členy kontrolního výboru Ing. Ladislava Svitáka, Ing. Jaroslavu Bínovou a Ing. Janu 
Krúpovou. 

2. předsedou kontrolního výboru Ing. Ladislava Svitáka. 
 
 
USNESENÍ č. 47/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
p o v ě ř u j e 
v souladu s ustanovením § 4 zákona o rodině č. 94/1963 Sb. v platném znění Ing. Ladislava 
Svitáka, Ing. Jaroslava Vozábala a Ing. Pavla Houdka přijímat prohlášení snoubenců 
o uzavření manželství. 
 
 
USNESENÍ č. 48/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s t a n o v í 
1.   s účinností od 1. 12. 2010 měsíční odměny: 

a) pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši 600,- Kč. 
b) pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena rady města, 

ve výši 1.700,- Kč. 
2.   navýšení měsíční odměny (stanovené v bodě 1.): 

a) pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří vykonávají funkci předsedy výboru nebo 
komise rady, ve výši 200,- Kč. 
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b) pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří vykonávají funkci člena výboru nebo 
komise rady, ve výši 100,- Kč. 

 
 
USNESENÍ č. 49/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r u š í 
pověření pana Ing. Václava Vomáčky a pana Mgr. Jana Pazourka k zastupování města 
Bechyně ve valné hromadě Vodárenského sdružení Bechyňsko (viz usnesení č. 3/01-07 Z) 
s účinností od 24. 11. 2010. 
 
II.   p o v ě ř u j e 
Ing. Pavla Houdka a Ing. Ladislava Svitáka k zastupování města Bechyně ve valné hromadě 
Vodárenského sdružení Bechyňsko s účinností od 25. 11. 2010. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 50/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   u r č u j e 
členy osadního výboru v Senožatech tyto občany: 
- Josefa Fuku, Senožaty čp.27 
- Ing. René Hartla, Senožaty čp. 42 
- Jaroslava Haškovce st., Senožaty čp. 2 
- Jaroslava Haškovce ml., Senožaty čp. 2 
- Alenu Jelínkovou, Senožaty čp. 14. 
 
II.   v o l í 
předsedou osadního výboru pana Josefa Fuku. 
 
 
USNESENÍ č. 51/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1.   Rozpočtové opatření č. 31/2010  
snížení výdajů na: 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5194 věcné dary ve výši 3.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 3.000,- Kč finanční 
dar Ing. Martinu Herzovi na fotbalovou Ligu města Bechyně 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 32/2010  
snížení výdajů na: 
par.2143 cestovní ruch, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 11.000,- Kč 
par. 3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5171 opravy a udržování ve výši 91.000,- Kč 
par.1032 podpora ostat. produkčních činností, pol.5139 nákup materiálu ve výši 68.000,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5171 opravy a udržování ve výši 9.000,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 36.100,- Kč 
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par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5139 
nákup materiálu ve výši 8.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2143 cestovní ruch, pol.5138 nákup zboží ve výši 9.000,- Kč., pol.5139 nákup materiálu 
ve výši 2.000,- Kč publikace o Bechyni 
par. 3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 91.000,- Kč 
příprava plochy pro sběrný dvůr, úklid černých skládek 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
18.000,- Kč oprava přístřešku pro lesy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 50.000,- Kč 
těžba dřeva 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu ve výši 9.000,- Kč 
materiál na osázení truhlíků po městě 
par.3632 pohřebnictví, pol.5171 opravy a udržování ve výši 36.100,- Kč oprava chladícího 
zařízení na hřbitově 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 8.000,- Kč jídlonosiče 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 33/2010  
snížení výdajů na: 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5171 opravy a udržování ve výši 8.500,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu ve výši 600,- Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5139 nákup materiálu ve výši 7.500,- Kč 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5167 služby školení a vzdělávání 
ve výši 4.000,- Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 6.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 30.000,- 
Kč, pol.5151 studená voda ve výši 3.000,- Kč, pol.5154 elektrická energie ve výši 6.900,- Kč, 
pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 8.176,- Kč 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 30.000,- Kč, pol.5173 
cestovné ve výši 10.000,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.6125 výpočetní technika ve výši 60.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
ve výši 8.000,- Kč sekačka na dětské hřiště ve Hvožďanech, pol. 5156 pohonné hmoty a 
maziva ve výši 500,- Kč PHM do sekačky 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
600,- Kč soudní poplatek 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 7.500,- Kč 
řetězy na vánoční světelnou výzdobu 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
10.000,- Kč PHM lesy 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 30.000,- Kč 
peněžité dary pro dobrovolné hasiče, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 18.076,- Kč 
revize zařízení - JSDH Bechyně 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 40.000,- Kč peněžité dary 
pro výbory zastupitelstva a komise rady 
par.6171 činnost místní správy, pol.5171 opravy a udržování ve výši 60.000,- Kč opravy 
okapů a oprava lina MěÚ Bechyně 
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4.   Rozpočtové opatření č. 34/2010 
snížení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 550,- 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 5.500,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5424 
náhrady mezd v době nemoci ve výši 3.300,- Kč 
par.3399 ostatní záležitosti, kultury, církví a sděl. prostředků, pol.5169 nákup ostatních služeb 
ve výši 4.000,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5139 nákup materiálu ve výši 15.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5194 věcné dary ve výši 550,- Kč dary 
do soutěže JSDH Senožaty 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
2.000,- Kč mobilní telefon, pol.5139 nákup materiálu ve výši 2.000,- Kč toner, pol.5164 
nájemné ve výši 500,- Kč pronájem střelnice, pol.5173 cestovné ve výši 1.000,- Kč Městská 
policie Bechyně 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5167 
služby školení a vzdělávání ve výši 1.300,- Kč školení pečovatelka, pol.5171 opravy a 
udržování ve výši 2.000,- Kč oprava auta pro pečovatelskou službu 
par.3399 ostatní záležitosti, kultury, církví a sděl. prostředků, pol.5194 věcné dary ve výši 
4.000,- Kč dary vítání občánků 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
1.500,- Kč PHM stadion, pol.5151 studená voda ve výši 13.500,- Kč voda stadion 
 
5.   Rozpočtové opatření č. 35/2010 
snížení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý 
majetek ve výši 4.000,- Kč 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5169 nákup ostat. služeb ve výši 5.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5152 teplo ve výši 5.400,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5171 opravy a udržování ve výši 4.000,- 
Kč oprava vozidla Niva 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5171 opravy a udržování ve výši 5.000,- Kč 
oprava dopravního značení 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 5.400,- Kč 
výšivka znaku + nápis obce a domovenky pro JSDH Bechyně 
 
II.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 36/2010  
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol.8115 změna stavu krátkodob. prostředků 
na bankovních účtech ve výši 210.000,- Kč  
navýšení příjmů na: 
pol.4111 neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
218.000,- Kč dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a 
1/3 Senátu Parlamentu České republiky 
snížení výdajů na:  
par.6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků,  pol.5032 povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění ve výši 308,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 11.316,-Kč, 
pol.5175 pohoštění ve výši 3.495,- Kč 
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navýšení výdajů na: 
par.6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol.5019 ostatní platy 
ve výši 4.712,- Kč, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 3.698,- Kč, pol.5039 ostatní 
povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1.603,- Kč, pol.5161 služby pošt 1.284,- 
Kč, pol.5164 nájemné ve výši 2.400,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 9.000,- Kč, 
pol.5173 cestovné ve výši 422,- Kč - výdaje související s konáním voleb do zastupitelstva 
obce a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 
 
2.   Rozpočtové opatření č. 37/2010  
navýšení příjmů na: 
pol.1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ ve výši 252.921,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 10.000,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
20.350,- Kč, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 
ve výši 5.450,- Kč 
snížení výdajů na:  
par.6171 činnost místní správy, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 50.000,- Kč, pol.6125 
výpočetní technika ve výši 40.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ve výši 
227.721,- 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 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 
ve výši 28.000,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. 
zam. ve výši 10.000,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
3.000,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 
90.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 10.000,- Kč - sociální fond  
 
3.   Rozpočtové opatření č. 38/2010   
snížení příjmů na: 
pol.1122 daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 400.000,- Kč 
par.6402 finanční vypořádání minulých let, pol.2222 ostatní příjmy z finančního vypořádání 
předchozích let od jiných veřejných rozpočtů ve výši 24.331,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ ve výši 32.437,- Kč 
pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 94.392,- Kč 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 24.331,- Kč  
doplatek dotace sociální dávky za rok 2009 s UZ 13306 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 785.580,- Kč 
neinvestiční účelový transfer dle rozhodnutí MŠMT na akci Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost – oblast 1,4 EU peníze školám pro Základní školu Bechyně, 
Libušina 164 
par.2310 pitná voda, pol.2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí ve výši 
394.476,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 30.000,- Kč 
par.3412 sport. zařízení v majetku obce, pol.2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 9.123,- Kč 
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snížení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 25.810,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu ve výši 100.000,- Kč, pol.5161 
služby pošt ve výši 50.000,- Kč, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 150.000,- Kč 
par.3341 rozhlas a televize, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 14.000,- Kč   
navýšení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 25.810,- Kč oprava komunikace 
Hvožďany  
par.3113 základní školy, pol.5336 neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši 785.580,- Kč neinvestiční účelový transfer - Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost – oblast 1,4 EU peníze školám pro Základní školu Bechyně, 
Libušina 164 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 
6.800,- Kč pojištění za škodu způsobenou provozem vozidel městské lesy 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol.5171 opravy a udržování ve výši 12.507,- 
Kč dopravní značení  
par.2331 úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků, pol.6121 budovy, haly 
a stavby ve výši 60.772,- Kč - IČ pro územní rozhodnutí pro akci Bechyně- Zářečí – 
protipovodňová opatření města na řece Lužnici 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5136 
knihy, tisk, učební pomůcky ve výši 349,- Kč kniha pro pečovatelky 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 300.000,- Kč služby – 
servisní poplatky, revize bytové hospodářství 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
14.000,- Kč údržba zeleně 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 20.000,- Kč finanční příspěvek TJ Jiskra Bechyně na pořádání mistrovství ČR žáků 
v kanoistice v roce 2010 v Bechyni 
par.3513 lékařská služba první pomoci, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím ve výši 60.000,- Kč dotace Zdravotnímu středisku Bechyně 
na LSPP 
 
4.   Rozpočtové opatření č. 39/2010  
snížení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 
1.003.552,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.2141 vnitřní obchod, pol.5169 nákup ostatních služeb výši 7.080,- Kč  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6909 ostatní kapitálové výdaje ve výši 
355.950,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2143 cestovní ruch, pol.5164 nájemné ve výši 2.640,- Kč pronájem výstavní plochy, 
pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 4.440,- Kč prezentace města 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 647.602,- Kč  
 
5.   Rozpočtové opatření č. 40 /2010  
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 
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navýšení výdajů na:  
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  17.000,- Kč, pol.5152 teplo ve výši 25.000,- 
Kč, pol.5157 teplá voda ve výši 8.000,- Kč - poskytování sociálních služeb – pečovatelská 
služba 

 
6.   Rozpočtové opatření č. 41 /2010  
navýšení příjmů na: 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 19.280,- Kč účelová neinvestiční 
dotace na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bechyně od Jihočeského kraje 
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 4.956,- Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol.2111 příjmy z poskytování 
služeb a výrobků ve výši 10.000,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 40.130,- Kč 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 1.400.000,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 60.774,- Kč 
snížení příjmů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 3.475,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 
2.800,- Kč 
snížení výdajů na:  
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5151 studená voda ve výši 757,- Kč, pol.5164 
nájemné ve výši 43,- Kč 
par.2141 vnitřní obchod, pol.5139 nákup materiálu ve výši 5.000,- Kč, pol.5169 nákup 
ostatních služeb ve výši 2.920,- Kč 
par.2249 ostatní záležitosti železniční dopravy, pol.5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 5.000,- Kč 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5154 elektrická energie ve výši 560,- Kč, pol.5169 
nákup ostatních služeb ve výši 440,- Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 4.000,- Kč 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5166 konzultační, poradenské a právní 
služby ve výši 80.000,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5424 
náhrady mezd v době nemoci ve výši 350,- Kč 
navýšení výdajů na:  
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5019 ostatní platy ve výši 1.730,- Kč 
refundace, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 17.550,- Kč  – výdaje JSDH Bechyně hrazené 
z finančního příspěvku Jihočeského kraje 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5019 ostatní platy ve výši 1.390,- Kč 
refundace, pol.5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1.000,- Kč 
refundace pojistného, pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 1.500,- Kč – 
JSDH Bechyně 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
800,- Kč mobilní telefon a pouzdro na mobilní telefon  
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
14.000,- Kč tisk Městského zpravodaje 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 1.000,- Kč finanční příspěvek Šachovému spolku Bechyně 
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par.3631 veřejné osvětlení, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 4.000,- Kč 
vánoční osvětlení   
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
120.000,- Kč péče o zeleň a prořez stromů v Bechyni 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5167 
služby školení a vzdělávání ve výši 350,- Kč školení pečovatelka 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
20.615,- Kč přibližování dřeva, práce v lese 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 1.444.000,- Kč  
 
III.   s c h v a l u j e 
1. změnu závazného ukazatele - neinvestiční příspěvek vlastní příspěvkové organizaci 
Zdravotní středisko Bechyně na r. 2010, který byl schválen usnesením č. 68/9-09 Z bod I,3 se 
změnou usnesení č. 11/1-10 Z bod I,7, a to takto: dotace pro rok 2010 po navýšení činí 
1.410.000,- Kč 
(navýšeno RO č.38/2010 o 60.000,- Kč). 
 
2. neinvestiční účelový transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola 
Bechyně, Libušina 164 (na pol.5336 neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým 
organizacím) na rok 2010 ve výši 785.580,- Kč - operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost - oblast 1,4 peníze školám (RO č.38/2010) 
 
3. finanční příspěvek TJ Jiskra Bechyně ve výši 20.000,- Kč na pořádání mistrovství ČR 
v kanoistice v roce 2010 v Bechyni. Celkový finanční příspěvek TJ Jiskra Bechyně pro rok 
2010 činí 25.000,- Kč.  
(navýšeno RO č.38/2010) 
 
4. navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2010 (usnesení č. 68/9-09 Z bod I,2 se 
změnou usnesení č. 17/2-10 Z bod II. – RO č. 9/2010) se základním přídělem 2,5% 
z vyplaceného objemu mezd, limit mzdových prostředků, který po navýšení činí: 
-   činnost místní správy: 6171 5011: 7.660.000,- Kč,  
-   městská policie: 5311 5011: 478.000,- Kč,  
-   uvolnění členové zastupitelstva: 6112 5023: 1.323.000,- Kč,  
-   pečovatelská služba: 4351 5011: 457.000,- Kč.  
Tvorba fondu (navýšení) o 10.000,- Kč a čerpání fondu (navýšení) o 10.000,- Kč 
(RO č.37/2010). 
 
IV.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
do rozpočtu Města Bechyně na rok 2010 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 52/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemku st.par.č.698/4 o výměře 4 m2 v k.ú. Bechyně paní Ernestýně Švorcové, 
bytem Plechamr 429, Bechyně za kupní cenu 110,- Kč/m2. 
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II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 53/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 
usnesení č. 40/4-10 Z. 
 
II.   s c h v a l u j e 
žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku poz.p.č.7/13 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.Senožaty u Bechyně z vlastnictví ČR - příslušnosti 
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Bechyně. 
 
III.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit převod pozemku v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 54/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e 
zveřejnit záměr prodeje pozemku par.č.1481/15 o výměře 48 m2 v k.ú. Bechyně. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP jednat v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 55/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
p o v ě ř u j e 
výkonem funkce vedoucího strážníka Městské policie Bechyně pana Aleše Kabelku, DiS. . 
 
 
USNESENÍ č. 56/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. obecně závaznou vyhlášku č.3/2010 o místním poplatku ze psů 
2. obecně závaznou vyhlášku č.4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt 
3. obecně závaznou vyhlášku č.5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 
4. obecně závaznou vyhlášku č.6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 
5. obecně závaznou vyhlášku č.7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 

přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
6. obecně závaznou vyhlášku č.8/2010 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 obvyklým způsobem. 
 
 
USNESENÍ č. 57/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje nebytového prostoru - jednotky č. 911/17 v domě čp. 911, Písecká, Bechyně 
s tím, že budoucí vlastník zajistí na své náklady přeložení vnitřních rozvodů do společných 
prostor domu.  
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje. 
 
 
USNESENÍ č. 58/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s o u h l a s í 
s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů Růženě Novákové, nar. 14. 9. 
1965, trvale bytem Radětice 107, v tom smyslu, že si může podat žádost o přidělení bytu 
podle pořadníku. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru VaSV oznámit rozhodnutí zastupitelstva žadateli. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 59/6-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru za období do 15. 10. 2010. 
 
 
 
 
V Bechyni dne 24. 11. 2010    
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


