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

konaného dne 24. 6. 2015 
 
 
 

USNESENÍ č. 44/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 27/2015   
snížení výdajů  na: 
par.3113 základní školy, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.220.000,- Kč výměna oken 
severovýchodního průčelí, objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně 
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 500.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 opravy a udržování ve výši 15.400,- Kč 
Hvožďany  
navýšení výdajů na: 
par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního  a historického 
povědomí, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.220.000,- Kč „výměna oken severovýchodního 
průčelí, objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně - výměna oken - II. etapa, Libušina ul. čp.164, parc.č. 
639, k.ú. Bechyně, MPZ Bechyně“ 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 500.000,- 
Kč parkoviště sídl. Písecká u č.p.830  
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5171 opravy a udržování ve výši 15.400,- Kč oprava 
dětského hřiště ve Hvožďanech  
 

2.   Rozpočtové opatření č. 28/2015  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 763.000,- Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 728.000,- Kč vratky 
přeplatků na službách u bytů za rok 2014 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 35.000,- Kč vratky 
přeplatků na službách u nebytových prostor za rok 2014 
 

3.   Rozpočtové opatření č. 29/2015  
navýšení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
17.491,- Kč, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 75.657,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku ve výši 1.750,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 239.102,- Kč 
Klášterní - sanace opěrné zdi 
navýšení výdajů na: 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 100.000,- Kč 
likvidace popelnicových boxů v Bechyni 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 40.000,- Kč 
oprava chodníku k čp.543  
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši  194.000,- Kč zpracování PD na rekonstrukci 
místních komunikací v Michalské ulici 
 

4.   Rozpočtové opatření č. 30/2015  
navýšení příjmů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2322 přijaté pojistné ve výši 58.619,- Kč pojistná 
náhrada od pojišťovny za poškozené solární panely po vichřici 
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navýšení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5171 opravy a udržování ve výši 58.619,- Kč výměna 
solárních panelů na bazénu 
 

5.   Rozpočtové opatření č. 31/2015   
navýšení příjmů na: 
pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 4.600,- Kč  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 57.881,- Kč, 
pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 9.021,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
863.186,- Kč Klášterní - sanace opěrné zdi 
navýšení výdajů na: 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5171 opravy a udržování ve výši 25.000,- Kč oprava 
hasičské techniky - JSDH Bechyně 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
242.000,- Kč PD na rekonstrukci a dostavbu kanalizace a vodovodu v Michalské ulici 
par.2310 pitná voda, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 3.388,- Kč archeologické práce 
v Senožatech 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
36.300,- Kč zřízení služebností kanalizační shybka, VO odlehčení OK 2 a OK 3  
par.3315 činnosti muzeí a galerií, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 30.000,- Kč finanční dar 
pro xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - autorky stálé expozice v Městském muzeu  
par.3631 veřejné osvětlení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 108.000,- Kč veřejné osvětlení 
Senožaty prodloužení k čp.35 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 200.000,- 
opravy chodníků kolem hasičského muzea 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 290.000,- Kč projekt 
na zateplení a energetický audit Kulturního domu a zpracování žádosti o dotaci 
 

6.   Rozpočtové opatření č. 32/2015   
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
418.836,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 418.836,- Kč úhrada mandátní 
odměny za prodej bytů na sídl. Na Libuši - ing.Vladimír Slabý, Pelhřimov 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 27/2015 - č. 32/2015 do rozpočtu města Bechyně na rok 2015. 

 
 

USNESENÍ č. 45/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. záměr prodeje pozemku č.par. 1027/4 manipul. plocha, ostatní plocha o výměře 82 m

2
 v k.ú. 

Bechyně za nejvyšší nabídku, přičemž minimální nabídková cena je 43.000,- Kč, 
 

2. záměr prodeje pozemku č.par. 1031 manipul. plocha, ostatní plocha o výměře 350 m
2
 v k.ú. 

Bechyně za nejvyšší nabídku, přičemž minimální nabídková cena je 457.000,- Kč. 
 

II.   s t a n o v í 
podmínky prodeje, které jsou přílohou tohoto usnesení. 
 

III.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zveřejnit záměr prodeje a Podmínky prodeje pozemků par.č.1027/4 
a 1031 v k.ú. Bechyně. 
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USNESENÍ č. 46/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. poskytnutí dotace  Židovské obci v Praze, IČ 00445258, se sídlem Praha 1, Maiselova 250/18 

v celkové  výši 72.000 Kč (z toho dotace města Bechyni činí 10.000 Kč a dotace Ministerstva 
kultury ČR činí 62.000 Kč), na obnovu kulturní památky, konkrétně na restaurování 
kamenných náhrobků na židovském hřbitově v Bechyni, par.č. 200, rejstříkové číslo ÚSKP 
19571/3-4709. 
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 167/2015-sml o umístění, způsobu užití a vyúčtování 
finančního příspěvku na zachování a obnovu nemovité kulturní památky (smlouva 
o poskytnutí dotace) se Židovskou obcí v Praze, jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
v celkové výši 72.000 Kč (10.000 Kč za rozpočtu města Bechyně a 62.000 Kč z rozpočtu 
Ministerstva kultury ČR) na obnovu kulturní památka - restaurování kamenných náhrobků 
na židovském hřbitově v Bechyni. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního zajistit uzavření smlouvy. 
 
 

USNESENÍ č. 47/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Změnu č. 20 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
 

2. Změnu č. 22 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.  

 
II.   r o z h o d l o 
o vyjmutí bytu č. 666/2 a bytu č. 664/4 ze Seznamu bytů z 15. 2. 2012 a bytu č. 629/3 ze Seznamu 
bytů ze 7. 12. 2011 a vyjmutí těchto bytů z režimu Pravidel pro prodej bytů nájemcům ze dne 16. 3. 
2011 
 

III.   s o u h l a s í 
1. s prodejem bytu č. 666/2 nájemci paní xxxxx xxxxxxxx za kupní cenu Kč 576.999,-, zaplatí-li 

kupující kupní cenu nejpozději při podpisu kupní smlouvy, činí kupní cena Kč 551.974,-,  
 

2. s prodejem bytu č. 664/4 nájemci panu xxxxx xxxxxxxxx za kupní cenu Kč 522.789,-, zaplatí-li 
kupující kupní cenu nejpozději při podpisu kupní smlouvy, činí kupní cena bytu Kč 497.551,-,  

 

3. s prodejem bytu č. 629/3 nájemci panu xxxxxxxxx xxxxxxxx za kupní cenu Kč 446.885,-, 
zaplatí-li kupující kupní cenu nejpozději při podpisu kupní smlouvy, činí kupní cena bytu Kč 
426.311,-. 

 

IV.   s t a n o v í 
podmínky pro prodej bytů č. 666/2, č. 664/4 a č. 629/3:  
- kupní cena je splatná nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo ve splátkách, přičemž první 

splátka činí minimálně 50% celkové kupní ceny a zbývající část je splatná nejpozději do šesti 
měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Na zajištění pohledávky bude v kupní smlouvě 
sjednáno zástavní právo a dále právo města na odstoupení od kupní smlouvy pro případ 
nezaplacení kupní ceny do 60 dnů po lhůtě splatnosti, a dále pak smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
z nezaplacené částky denně, 

  

- vedle kupní ceny je kupující povinen uhradit i zvýšené náklady vynaložené městem na příspěvky 
do tzv. fondu oprav jednotlivých společenství vlastníků, přičemž za zvýšené náklady se považují 
veškeré finanční prostředky města vložené městem na účet společenství vlastníků snížené 
o zaplacené nájemné, a to podle stavu k poslednímu dni měsíce předcházejícímu dni uzavření 
kupní smlouvy, přičemž tyto zvýšené náklady jsou splatné nejpozději při uzavření kupní smlouvy 
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(jde o rozdíl mezi nájemným, které platí nájemce městu a příspěvky, které musí město z titulu 
vlastníka bytu platit do tzv. fondu oprav, popř. ostatní příspěvky, které město z titulu vlastníka 
bytu platí na účet společenství vlastníků), 

  

- před převodem bytu je kupující povinen uhradit veškeré závazky, které má vůči městu. 
 

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

 

b) nájemcům bytu č. 666/2, č. 664/4 a č. 629/3 zaslat nabídku na odkoupení bytu. 
 
 

USNESENÍ č. 48/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s podáním žádosti o převod pozemku st.p.č. 31, 32 a 33 jehož součástí je stavba - budova bez čp.  
v k.ú. Bechyně Jihočeskému kraji do majetku města Bechyně s možností samostatného převodu 
jednotlivých nemovitostí. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního podat Jihočeskému kraji žádost o převod nemovitosti. 
 
 

USNESENÍ č. 49/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu č. 3 Seznamu majitelů chat v k.ú. Hvožďany u Bechyně, když v tomto seznamu se mění 
kupující u chat na stp. č.: 

- 169, paní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
- 171, manželé xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do seznamu. 
 
 

USNESENÍ č. 50/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č. 2475/ 1 o výměře 70 m

2
, nově označenou par.č. 2475/1 díl "a", části 

pozemku par.č. 2519/4 o výměře 20 m
2
, nově označenou par.č. 2519/4 díl "d",  části pozemku par.č. 

2519/9 o výměře 31 m
2
 , nově označenou par.č. 2519/9 díl "c", pozemku par.č. 1328/10 o výměře 204 

m
2
, nově označenou par.č. 1328/10 díl "b",  vše v k.ú. Hvožďany u Bechyně dle GP č. 399-1109/2014, 

panu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, za celkovou kupní cenu 
19.500,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 51/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č. 872/1 o výměře 649 m

2
, nově označenou v GP č. 400-54/2015 ze dne 

23. 5. 2015 par.č. 872/33 a prodej pozemku par.č.st. 183 o výměře 23 m
2
, vše v k.ú. Hvožďany 

u Bechyně, manželům xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx za celkovou 
kupní cenu 40.320,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 52/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
odkoupení pozemku st.p.č. 31 v k.ú. Senožaty u Bechyně od ČR - Státní statek Jeneč, státní podnik 
v likvidaci (za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem) 
 
 

USNESENÍ č. 53/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
poskytnutí daru  Českému rybářskému svazu, místní organizaci Bechyně, se sídlem U Nádraží 610, 
Bechyně, IČ 00477451, jehož předmětem je osobní motorové vozidlo tovární zn. Nissan Double Cab, 
rok výr. 2008, SPZ 6C8 7067. 
 

II.   u k l á d á 
1. vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření darovací smlouvy, 
2. starostovi předat osobní automobil. 

 
 

USNESENÍ č. 54/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. prodej bytové jednotky č. 679/3 v domě Na Libuši čp. 678, 679, 680 Bechyně, o velikosti 

2 + 1, ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7599/128837 ke stavební 
parcele parc. č. st. 2121/2 o výměře 549 m

2
 v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxx xxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 345.755,- Kč. 
 

2. prodej bytové jednotky č. 657/1 v domě Na Libuši čp. 657, 658, 659, 660 Bechyně, o velikosti 
2 + 1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6786/170336 ke stavební 
parcele parc. č. st. 2129/2 o výměře 671 m

2
 v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 

nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, za kupní cenu 351.248,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 55/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  
s nabytím služebnosti inženýrské sítě, spočívající v zatížení pozemků ve vlastnictví Povodí Vltavy, 
státní podnik,  IČ 70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5,  č.par. 347 a č.par. 2105 v k.ú. 
Bechyně stavbou s názvem "Bechyně - kanalizace v lokalitě Zářečí" od Povodí Vltavy, státní podnik, 
za jednorázovou náhradu ve výši 30.000 Kč s připočtením DPH. 
  

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

USNESENÍ č. 56/04-15 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   v y d á v á 
v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 54 
stavebního zákona, změnu č. 1 Územního plánu obce Bechyně. Územní plán je vydán opatřením 
obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

II.   r o z h o d l o 
o podaných námitkách k návrhu změny č. 1 územního plánu takto: 
(Odůvodnění rozhodnutí je součástí textové části územního plánu) 
 

1. Námitce č. 1 - společnost Rokle s.r.o., Rozdrojovice se vyhovuje částečně. Z textové části návrhu 
změny č. 1 územního plánu je pro lokalitu 1.6. vypuštěna podmínka ponechání zadního přístupu 
k řadové zástavbě v Libušině ulici. V bodě 1-3 se nevyhovuje. 

 

Podstata námitky:  
1. rozšíření zastavitelné plochy tak, aby byla zachována dostatečná rezerva na koncipování 

objektu a případné umístění i obslužné komunikace a nadzemních parkovacích ploch i 
podzemních objektů. 
 

2. aby pod plochami, nevymezenými jako občanská vybavenost, byla do regulativu takovýchto 
ploch zakotvena možnost vybudovat podzemní objekty s tím, že podzemní objekty budou 
překryty vegetačními plochami a spojovacími cestami ev. parkové úpravy. 

3. žádáme, aby veškeré, na uvedených pozemcích vybudované podzemní objekty, na které 
nebudou navazovat objekty nadzemní, nebyly započítávány do celkového procenta zastavění 
funkční plochy občanská vybavenost. 
 

4. nesouhlas s tím, aby ve změně územního plánu byl jakkoliv zakotven požadavek na přístup 
k objektům pro rodinné domy po pozemku č. 1027/6  

 
2. Námitce č. 2 - Panství Bechyně SE, Vaduz se nevyhovuje. 
 

Podstata námitky:  Vlastník pozemku č. 408/1 v k.ú. Bechyně (lesní pozemek), podává námitku 
proti vyřazení této lokality ze zastavitelného území z důvodu umístění na strmém svahu. 

 
3. Námitce č. 3 - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se vyhovuje. Z návrhu změny č. 1 územního plánu 

je vypuštěna možnost využití plochy zemědělské 1.8. pro bioplynovou stanici.  
 

Podstata námitky: Jakožto nájemce a uživatel honitby Radětice - Hvožďany uplatňuje námitky 
k návrhu změny č. 1 ÚPO Bechyně k lokalitě č. 8 (1.8). Jelikož cílem předmětné změny je umožnit 
výstavbu bioplynové stanice ve Hvožďanech, s touto navrhovanou změnou nesouhlasím. 
Bioplynové stanice používají jako hlavní vstupní látku kukuřičnou siláž. V důsledku tohoto dochází 
k radikálnímu nárůstu zemědělských ploch osetých kukuřicí. Tato plodina je však v daném místě 
silně nežádoucí, neboť obec Hvožďany se nachází na okraji velkého lesního komplexu o výměře 
větší než 1000 ha, který je útočištěm velkého počtu černé zvěře. Velké plochy kukuřic pak 
poskytují černé zvěři naprosto ideální a dlouhodobý kryt, což je hlavní příčinou jejího přemnožení. 
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Přemnožení černé zvěře má pak za následek úbytek ostatních druhů volně žijící zvěře, když stavy 
zvěře drobné jsou již v daném místě naprosto zdecimovány. Několikanásobným zvětšením 
zemědělských ploch osetých kukuřicí přitom dojde k radikálnímu nárůstu škod na zemědělských 
pozemcích, kdy tento nárůst nebude lineární, ale exponenciální. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 Ing. Pavel Houdek  

starosta města 
 
 
 

 
 
 

 


