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

konaného dne 15. 4. 2015 
 

 
   

USNESENÍ č. 22/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 9/2015  
navýšení příjmů na: 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj - účelová dotace na poskytování 
sociálních služeb - pečovatelská služba ve výši 382.200,- Kč 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 103.180,- Kč příspěvek 
z Úřadu práce České republiky, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku na jejich vytvoření  
navýšení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  350.000,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 32.200,- Kč - platy a zákonné 
odvody na sociální zabezpečení - pečovatelská služba 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  
77.000,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 19.250,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
6.930,- Kč  - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení - uklízeč veřejných prostranství 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 10/2015  
navýšení příjmů na: 
par.2169 ostatní správa v průmyslu, obchodu a stavebnictví, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných 
subjektů ve výši 20.000,- Kč 
par.3719 ostatní činnost k ochraně ovzduší, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
10.000,- Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 13.214,- Kč náhrada 
od Ministerstva pro místní rozvoj za sociální pohřeb 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 8.206,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  
6.000,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 1.500,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
540,- Kč, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 5.000,- Kč  - platy a zákonné odvody na sociální 
zabezpečení, ochranné pomůcky - uklízeč veřejných prostranství 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol.5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ve výši 27.000,- Kč, 
pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
ve výši 6.750,- Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2.430,- Kč  - platy 
a zákonné odvody na sociální zabezpečení - uvolnění zastupitelé  
par.6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.200,- Kč - sociální fond - 
navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2015 se základním přídělem 2 % z objemu mezd, limit 
mzdových prostředků - uvolnění zastupitelé obce: 1.127.000,- Kč, komunální služby a územní rozvoj: 
83.000,- Kč, tvorbou fondu (navýšení) o 2.200,- Kč a čerpáním fondu (navýšení) o 2.200,- Kč 
(viz příloha č.1) 
 

3.   Rozpočtové opatření č. 11/2015  
snížení příjmů na: 
pol.1122 daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 843.170,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
843.170,- Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2014  
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par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 350.000,- Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 32.200,- Kč  
navýšení příjmů na: 
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4132 převody z ostatních 
vlastních fondů ve výši 459,50 Kč nevyplacené prostředky na platy za 12/2014 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 56.723,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6129 nákup dlouhodobého 
hmotného majetku j.n. ve výši 48.400,- Kč věcné břemeno zřízené v rámci akce Bechyně - kanalizace 
v lokalitě Zářečí - strana povinná Povodí Vltavy, státní podnik 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5171 opravy a udržování ve výši 50.000,- Kč 
na obnovu fasády č.p.140 městského muzea  
par.2141 vnitřní obchod, pol.5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 
ve výši 60.000,- Kč finanční příspěvek p. Vymětalovi, IČ 65974255, na pořádání Keramických trhů 
v Bechyni 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu ve výši 100.000,- Kč stromy 
a květiny pro výsadbu po městě 
par.5212 ochrana obyvatelstva, pol.5139 nákup materiálu ve výši 10.000,- Kč materiál na povodňovou 
stěnu 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 170.982,50 Kč  
 

4.   finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč Petru Vymětalovi, se sídlem Bechyně 683, IČO 65974255, 
na pořádání Keramických trhů v Bechyni. 
 

5.   Rozpočtové opatření č. 12/2015  
navýšení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
217.800,- Kč 
navýšení výdajů na:  
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 37.800,- 
Kč daň z přidané hodnoty 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5175 pohoštění ve výši 4.500,- Kč, pol. 5194 věcné 
dary ve výši 5.500,- Kč - JSDH Bechyně - O pohár starosty města Bechyně  
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 80.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský festival 
dechových hudeb a Bechyňské doteky  
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 20.000,- Kč 
finanční příspěvek Zbytku světa Bechyně na Koloběžkovou Grand prix Bechyně 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 70.000,- Kč  
 

6.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2015: 
USNESENÍ č. 77/09-14 Z, bod II. ze dne 17. 12. 2014 
takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2015 činí: 
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.880.000,- Kč (navýšeno RO 
č. 12/2015 o 80.000,- Kč) 
 

7.   Rozpočtové opatření č. 13/2015  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 3.000,- Kč příspěvek 
z Úřadu práce České republiky, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku na jejich vytvoření  
par.3632 pohřebnictví, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 16.601,- Kč náhrada 
od Ministerstva pro místní rozvoj za sociální pohřeb 
snížení výdajů na: 
par.6402 finanční vypořádání minulých let, pol.5366 výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 
krajem a obcemi ve výši 4.000,16 Kč 
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par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 16.000,- Kč - 
Senožaty, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 379.398,84 Kč Klášterní - sanace opěrné zdi 
par.2310 pitná voda, pol.5171 opravy a udržování ve výši 600.000,- Kč oprava vodovodu v Zářečí 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.000.000,- Kč výměna oken 
v tělocvičně Základní školy Bechyně, Školní 293 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 3.000,- Kč zákonné odvody na sociální zabezpečení 
z mezd u bechyňských městských lesů  
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5139 nákup materiálu ve výši 8.200,- Kč dveře k sociálnímu 
zařízení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.800,- Kč opravy č.p.8 v Senožatech 
 

8.   Rozpočtové opatření č. 14/2015  
snížení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 1.590.000,- Kč Klášterní ulice rekonstrukce 
komunikace a veřejného osvětlení 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 1.101.200,- Kč 
Klášterní - sanace opěrné zdi 
navýšení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 500.000,- Kč opravy komunikací v Bechyni, 
pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 500.000,- parkoviště sídl. Písecká u č.p. 830  
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 800.000,- Kč 
opravy chodníků v Bechyni 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 150.000,- Kč oprava 
plochy před hasičskou zbrojnicí  
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
141.200,- oprava kanalizace před hasičskou zbrojnicí 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 30.000,- 
Kč dopravní značení v souvislosti s uzavírkou silnice při akci obnova fasády č.p.140 městského 
muzea  
par.3631 veřejné osvětlení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 570.000,- Kč, z toho 90.000,- Kč 
veřejné osvětlení za čerpací stanicí pohonných hmot v Bechyni, 480.000,- Kč veřejné osvětlení 
parkoviště u č.p. 830 sídl. Písecká 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními č. 9/2015 
- č. 14/2015 do rozpočtu města Bechyně na rok 2015. 
 
 

USNESENÍ č. 23/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   z r u š u j e 
Pravidla pro pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou. 
 
 

USNESENÍ č. 24/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   p o v ě ř u j e 
v souladu s ustanovením § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění, Ing. Lenku 
Bakulovou, Hanu Filipovou, Mgr. Jaroslava Matějku, Mgr. Štěpána Ondřicha, Jana Pazderu, Ing. Ivanu 
Pokornou, Ing. Zdenku Sosnovou a Martina Zelenku, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření 
manželství. Tímto usnesením se doplňuje usnesení č. 67/08-14 Z ze dne 26. 11. 2014 a usnesení 
č. 12/01-15 Z ze dne 18. 2. 2015. 
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USNESENÍ č. 25/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu č. 19 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do Seznamů bytů a postupovat v souladu 
s Pravidly pro prodej bytů Na Libuši. 
 
 

USNESENÍ č. 26/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemku par.č.st.1480/183 v k.ú. Bechyně o výměře 53 m3, na kterém stojí budova 
trafostanice, společnosti E.ON.Distribuce, a.s. IČ 25733591 za kupní cenu 120 Kč za m

2
. 

 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 27/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 
1. usnesení zastupitelstva města č. 8/2000 ze dne 22. 3. 2000 ve věci souhlasu s odkoupením 

části pozemku č.par. 1973/3 v k.ú. Bechyně dle GP č. 643/133/1999 od manželů xxxxxxxxx a 
xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx za cenu 20 Kč za m

2
, 

 

2. usnesení zastupitelstva města č. 33/04-14 ze dne 25. 6. 2014 ve věci odprodeje části 
pozemku č.par. 1973/3 v k.ú. Bechyně od manželů xxxxxxxxx a Ing. xxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx za cenu 500,- Kč. 

 

II.   s c h v a l u j e 
odkoupení části pozemku č.par. 1973/3 o výměře 49 m

2
, která byla od tohoto pozemku oddělena 

geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1572-153/2014 ze dne 26. 8. 2014 a označena 
v tomto geometrickém plánu novým číslem č.par. 1973/13, a části pozemku č.par. 1054 o výměře 
3 m

2
, která byla od tohoto pozemku oddělena týmž geometrickým plánem a v něm označena novým 

číslem č.par. 1054/2, vše v k.ú. Bechyně, od pana Ing. xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx za cenu 500 Kč za m

2
. 

 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit odkoupení předmětných pozemků. 
 
 

USNESENÍ č. 28/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
přijetí daru od JVS České Budějovice, jehož předmětem je infrastrukturní vodohospodářský majetek 
(konkrétně vrt B - 16  Sudoměřice ev.č. JVS 833614 na pozemku č.par. 1068/1 v k.ú. Hodětín). 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření darovací smlouvy s JVS. 
 
 



 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015                                                Strana 5/6 

 

USNESENÍ č. 29/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 15/2015  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 188.694,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 188.694,- Kč úhrada mandátní 
odměny za prodej bytů na sídl. Na Libuši – p. Slabý, Pelhřimov 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 15/2015 do rozpočtu města Bechyně na rok 2015. 
 
 

USNESENÍ č. 30/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   j m e n u j e 
Ing. Josefa Válka, bytem Bechyně, Na Libuši 692, „určeným zastupitelem“ tj. zástupcem města, který 
bude spolupracovat s pořizovatelem na změně ÚPO Bechyně č. 2 a č. 3.   
 

 

USNESENÍ č. 31/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
nabytí služebnosti inženýrské sítě (vodovodu a vodního zdroje užitkové vody), kterou budou zatíženy 
pozemky č.par. 1477/1, 1477/2, 1480/284 a 1480/293 ve prospěch pozemku č.par. 1483, vše v k.ú. 
Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit zápis služebnosti do katastru nemovitostí. 
 

 

USNESENÍ č. 32/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
nabytí služebnosti inženýrské sítě, kterou je zatížení pozemku par.č. 572/1 v k.ú. Senožaty u Bechyně 
stavbou s názvem "Senožaty - prodloužení veřejného osvětlení k č.p. 35" od Jihočeského kraje 
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650. Právo služebnosti se 
zřizuje bezúplatně. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit zápis služebnosti do katastru nemovitostí. 
 
 

USNESENÍ č. 33/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 
usnesení č. 17/01-15 Z. 
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II.   s o u h l a s í  
s opravou terasy před hotelem Panská v tomto rozsahu: 
výměna dlažby a podkladových vrstev.  
 

III.   u k l á d á  
vedoucí odboru investičního realizovat opravu terasy před hotelem Panská v souladu s tímto 
usnesením.  
 
 

USNESENÍ č. 34/02-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   p o v ě ř u j e 
starostu k jednání ve věci případného zřízení výstavních prostor AJG v budově bývalého Domu 
služeb, Novodvorská 301. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Ing. Pavel Houdek  
starosta města 

 
 
 

 
 
 


