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

konaného dne 01.07.2021 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 32/04-21 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 16/2021  
navýšení příjmů na: 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 
ve výši 51.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 1.000 Kč, pol.5137 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 50.000 Kč – materiál a elektrokola 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 17/2021  
navýšení příjmů na: 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 
ve výši 100.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, pol.5323 Neinvestiční 
transfery krajům ve výši 100.000 Kč – poskytnutí finančního daru Jihomoravskému kraji na pomoc 
oblastem na Hodonínsku a Břeclavsku, které zasáhlo 24. června 2021 ničivé tornádo, finanční 
prostředky jsou určeny na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat rozpočtové opatření č. 16/2021 a 17/2021 do rozpočtu města. 
 
 

USNESENÍ č. 33/04-21 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření darovací smlouvy č. ev. 442/2021-sml s Jihomoravským krajem, IČ 70888337, se sídlem 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 
Kč na účet Jihomoravského kraje, číslo účtu 27-7188260227/0100, který je určen na pomoc oblastem 
na Hodonínsku a Břeclavsku, které zasáhlo dne 24. června 2021 ničivé tornádo, peníze jsou určeny 
na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního převést finanční prostředky na účet Jihomoravského kraje v souladu 
s tímto usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 34/04-21 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o 
1. s okamžitou účinností zastavit prodej bytů nájemcům, 

 

2. že žádosti o prodej bytů podané před účinností tohoto usnesení budou vyřízeny 
podle dosavadních pravidel avšak s tím, že lhůta pro uzavření kupní smlouvy a zaplacení 
kupní ceny se stanoví na dobu šesti měsíců ode dne podání žádosti. 
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II.   r u š í  
1. usnesení zastupitelstva města č. 17 ze dne 17. dubna 2002 včetně všech navazujících 

usnesení, která upravovala prodej bytů nájemcům,  
 

2. Pravidla pro prodej bytů nájemcům ze dne 16. března 2011 včetně všech jejich změn, doplňků 
a úplného znění ze dne 24. února 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  

 starosta města 

 
 


