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

konaného dne 28. 4. 2010   
 
 
 
USNESENÍ č. 14/2-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 
USNESENÍ č. 53/6-08 Z - prodej části pozemku par.č.1480/49 v k.ú. Bechyně, která je nově 
označena v GP č.1265-790/2008 par.č.1480/305 o výměře 87 m2 do podílového 
spoluvlastnictví panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 110,-Kč za m2. 
 

II.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č.1480/49 v k.ú. Bechyně, která je nově označena v GP č.1265-
790/2008 par.č.1480/305 o výměře 87 m2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 110,-Kč za m2. 
 
III.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 15/2-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č.872/1 o výměře 631 m2 v k.ú. Hvožďany u Bechyně označenou    
v novém GP č.367-512/2010 par.č.872/31 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 29.026,-Kč. Kupující uhradí náklady spojené             
s převodem pozemku. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 16/2-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej nebytové jednotky č.914/9 v domě čp.914 postaveném na stp.č.932/23 v k.ú. Bechyně 
včetně podílu na společných částech domu čp.914 a na pozemku stp.č.932/23 v k.ú. Bechyně 
za kupní cenu ve výši 36.000,-Kč do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným zájemcům 
podle výše jejich podílů takto: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1849/15262, 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 3583/30524, 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1849/15262, 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 3583/30524, 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1849/15262, 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 3583/30524, 
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- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 3583/30524, 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1849/15262 

 

II.   s t a n o v u j e 
1.   tyto podmínky pro prodej jednotky: 

kupní cena je splatná nejpozději při podpisu kupní smlouvy, přičemž celá kupní cena 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. Nebytová jednotka 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 
vlastnického práva do KN a daň z převodu nemovitosti. 

2.   odboru MaP zajistit prodej jednotky v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 17/2-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
Rozpočtové opatření č.6 /2010  
snížení výdajů na: 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 10.000,- Kč finanční příspěvek Českému rybářskému svazu Bechyně        
na údržbu zelených ploch, sekání trávy 
 
Rozpočtové opatření č.7 /2010 
snížení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol. 6121 stroj, přístroje a zařízení ve výši 236.000,- Kč 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.6123 dopravní prostředky ve výši 
3.600,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 26.371,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5032 
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 8.000,- Kč 
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 5,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5167 služby školení a vzdělávání ve výši 10.000,- 
Kč, pol. 5132 ochranné pomůcky ve výši  3.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5171 opravy a udržování ve výši 236.000,- Kč oprava střechy 
Základní škola Bechyně, Libušina 164 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5229 ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím ve výši 3.600,- příspěvek Sdružení vlastníků obecních 
lesů 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 26.371,- 
Kč vysoušeč a vysavač pro bytové hospodářství 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5137 
drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 7.000,- Kč jídlonosiče, pol. 5167 služby školení 
a vzdělávání ve výši 1.000,- Kč   
par. 6171 činnost místní správy, pol. 5164 nájemné ve výši 5,- Kč plastika 
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par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5139 nákup materiálu ve výši 5.000,- Kč materiál 
pro městskou policii, pol. 5133 léky a zdravotnický materiál ve výši 1.000,- Kč, pol. 5172 
programové vybavení ve výši 7.000,- Kč informační systém pro městskou policii 
 
Rozpočtové opatření č.8 /2010 
snížení výdajů na: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol. 6130 pozemky ve výši 300.000,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 
15.000,- Kč, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 47.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5171  opravy a udržování ve výši 300.000,- Kč 
oprava a údržba plochy pro sběrný dvůr  
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
25.000,- Kč pneumatický teleskopický stožár pro JSDH Bechyně, pol. 5137 drobný hmotný 
dlouhodobý majetek ve výši 37.000,- Kč pro JSDH Bechyně (zvedací vaky, žebřík, ovládací 
zařízení, láhev atp.) 
 
II.   s c h v a l u j e 
Rozpočtové opatření č.9 /2010  
snížení příjmů na: 
pol.1122 daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 446.200,- 
navýšení příjmů na: 
pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – Úřad práce v Táboře – 
účelová dotace za účelem vyhrazení společensky účelného pracovního místa ve výši 80.000,- 
Kč, 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 81.500,- Kč neinvestiční příspěvek   
od Jihočeského kraje na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bechyně  
par.3341 rozhlas a televize, pol. 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 
240.000,- Kč nadační příspěvek od Nadace ČEZ na pořízení obecního rozhlasu 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 38.405,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.6399 ostatní finanční operace, pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
446.200,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši  2.000,- Kč, 
navýšení výdajů na: 
par.3341 rozhlas a televize, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 240.000,- Kč pořízení 
obecního rozhlasu, 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5164 nájemné ve výši 7.905,- Kč p.č.595/30 
o výměře 240 m2, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 30.500,- Kč 
náhrada ze bezesmluvní užívání pozemku v době od 1.4.2007 – 31.3.2010 - p.č.595/30            
o výměře 240 m2 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržován ve výši 47.000,- Kč, 
pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 34.500,- Kč – JSDH Bechyně 
par.6171 činnost místní správy, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  
80.000,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.000,- Kč - sociální fond - navyšuje se 
rozpočet sociálního fondu na rok 2010 se základním přídělem 2,5% z objemu mezd, limit 
mzdových prostředků – činnost místní správy: 6171 5011:   7.570.000,- Kč,  tvorbou fondu 
(navýšení) o 2.000,- Kč a čerpáním fondu (navýšení) o 2.000,- Kč 
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Rozpočtové opatření č.10 /2010  
navýšení příjmů na: 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
22.253,- Kč, 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl. prostředků, pol.2321 přijaté neinvestiční 
dary ve výši 23.000,- Kč, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 14.320,- 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 20.253,- Kč – posypový materiál 
par.2219 ost. záležitosti pozemních komunikací, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 39.320,- 
Kč – posypový materiál 
  
Rozpočtové opatření č.11 /2010  
navýšení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 240.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6399 ostatní finanční operace, pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
40.000,- Kč platba DPH 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5175 pohoštění ve výši 6.000,- Kč, pol. 
5194 věcné dary ve výši 4.000,- Kč – JSDH Bechyně - pohár starosty města Bechyně 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 20.000,- Kč finanční příspěvek Zbytku světa Bechyně na Koloběžkovou Grand prix 
Bechyně 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 40.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský 
festival dechových hudeb 
par.2212 silnice, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 130.000,- Kč radar  
 
Rozpočtové opatření č.12 /2010  
snížení stavu  
prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků                  
na bankovních účtech ve výši 645.309,- Kč  
navýšení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 645.309,- Kč Státní zemědělský 
intervenční fond – projekt Obnova scénického vybavení Kulturního domu 
 
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 – regály, panely, vitríny atp., pol. 5171 opravy a udržování ve výši 
109.000,- Kč na opravu střechy kulturního domu 
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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 
 
Rozpočtové opatření č.14 /2010 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 500.000,- Kč  
navýšení příjmů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb ve výši 300.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 351.000,-Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 1.151.000,- Kč 
vratky přeplatků - vyúčtování služeb za rok 2009  
 
III.   s c h v a l u j e 
změnu závazných ukazatelů - neinvestiční příspěvek vlastním příspěvkovým organizacím, 
který byl schválen usnesením ZM č. 69/9-09 Z bod I. 3. takto: 
Kulturní středisko města Bechyně dotace pro rok 2010 po navýšení činí: 3.794.000,- Kč 
(navýšeno RO č.11/2010 o 40.000,- Kč a RO č.13/2010 o 54.000,- Kč), 
Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 dotace pro rok 2010 po navýšení činí: 
1.540.000,- Kč 
(navýšeno RO č.13/2010 o 40.000,- Kč) 
 
 
USNESENÍ č. 18/2-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku č.par. 1562/4 a části pozemku č.par. 1562/1 o vým. cca 150 m2 tak, 
jak je tato část zakreslena v příloze tohoto usnesení. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP informovat žadatele a zveřejnit záměr prodeje. 
 
 
USNESENÍ č. 19/2-10 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. finanční příspěvek občanskému sdružení FC Bechyně, IČ:16847717, se sídlem 
Písecká 358, 391 65 Bechyně ve výši 80.000,-Kč. 

2. finanční příspěvek občanskému sdružení FC Bechyně, IČ:16847717, se sídlem 
Písecká 358, 391 65 Bechyně ve výši 7.000,-Kč na fotbalový turnaj mladších a 
starších přípravek ve dnech 12.-13.6.2010. 

3. výši celkové částky finančních příspěvků v roce 2010 pro občanské sdružení FC 
Bechyně, IČ:16847717,se sídlem Písecká 358, 391 65 Bechyně ve výši 142.000,-Kč. 
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II.   u k l á d á 
finančnímu odboru zajistit poskytnutí finančních příspěvků v souladu s usnesením. 
 
 
 
V Bechyni dne 28. 4. 2010    
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


