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

konaného dne 15.12.2021 
 
 
 

USNESENÍ č. 57/07-21/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
s účinností od 01. ledna 2022. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zveřejnit OZV č. 4/2021 a zaslat ministerstvu vnitra.  

Termín: 16.12.2021 
 

USNESENÍ č. 58/07-21/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 30/2021 
snížení příjmů na: 
par.3111 Mateřské školy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 21.232 Kč 
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
16.424 Kč 
snížení výdajů na: 
par.1036 Správa v lesním hospodářství, pol.5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 24.000 Kč 
par.2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 1.000.000 Kč – 
projekt Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Bechyně 
par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 390.128,64 Kč – projekt 
Rekonstrukce místní komunikace Fáberova, Bechyně 
par.2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve 
výši 10.000 Kč 
par.3311 Divadelní činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 5.000 Kč 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5222 Neinvestiční transfery 
spolkům ve výši 5.000 Kč 
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.5194 Věcné dary ve výši 2.000 Kč, pol.5222 Neinvestiční 
transfery spolkům ve výši 38.000 Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 45.000 Kč 
par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 10.000 
Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 10.000 Kč 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 15.000 
Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 10.000 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím ve výši 608 Kč 
par.3741 Ochrana druhů a stanovišť, pol.5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně 
prospěšným společnostem ve výši 2.000 Kč 
par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociální nepřizpůsobivým, pol.5169 
Nákup ostatních služeb ve výši 3.000 Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 7.000 Kč 
par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5213 Neinvestiční transfery 
nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 10.000 Kč, pol.5221 
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 30.000 Kč, 
pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 2.000 Kč, pol.5223 Neinvestiční transfery církvím a 
náboženským společnostem ve výši 20.000 Kč, pol.5229 Neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím ve výši 5.000 Kč, pol.5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 
organizacím ve výši 3.000 Kč 
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par.6409 Ostatní činnosti j. n., pol.5179 Ostatní nákupy j. n. ve výši 144 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 390.128,64 Kč – projekt Rekonstrukce místní 
komunikace Fáberova, Bechyně 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 30.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 1.000.000 Kč – projekt Výměna 
svítidel veřejného osvětlení ve městě Bechyně 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ve výši 221.944 Kč – převod finančních prostředků 
do následujícího období 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 31/2021  
snížení příjmů na: 
pol.1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ve výši 2.920.000 Kč 
pol.1511 Daň z nemovitých věcí ve výši 17.981,55 Kč 
pol.1385 Dílčí daň z technických her ve výši 546.956,04 Kč 
pol.1341 Poplatek ze psů ve výši 2.946 Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 280.745,56 Kč 
pol.1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ve výši 322.660,48 Kč 
pol.1121 Daň z příjmů právnických osob  ve výši 143.896,31 Kč 
pol.1211 Daň z přidané hodnoty ve výši 4.298.839,34 Kč 
pol.1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 930,90 Kč 
pol.1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 39.693,37 Kč 
pol.1342 Poplatek z pobytu ve výši 340.461 Kč 
pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 45.950 Kč 
pol.1361 Správní poplatky ve výši 55.770 Kč 
pol.1381 Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her ve výši 188.248,75 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 90.000 Kč – oprava veřejného 
osvětlení 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ve výši 2.139.312,12 Kč – převod finančních 
prostředků do následujícího období 
 

3.   Rozpočtové opatření č. 32/2021 
snížení příjmů na: 
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 16 Kč 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 359.795 Kč 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 6.000 Kč 
navýšení příjmů na: 
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 242 Kč 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 13.367 Kč 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.2132 Příjmu z pronájmu ostatních 
nemovitostí a jejich částí ve výši 1.125.300 Kč 
par.3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 46.298 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 
jejich částí ve výši 100 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 100.000 Kč, 
pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 2.340.208 Kč 
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků v výši 34.488,66 Kč, 
pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 246.523,08 Kč 
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par.3632 Pohřebnictví, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 7.200 
Kč, pol.2139 Příjmy z pronájmu majetku j. n. ve výši 70.589 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
14.500,17 Kč, pol.2112 Příjmy z prodeje zboží ve výši 266 Kč, pol.2119 Ostatní příjmy z vlastní 
činnosti ve výši 42.970,81 Kč, pol.2131 Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 40.335,66 Kč 
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
5.711,84 Kč 
par.3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 99.309,90 Kč 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2111 Příjmy 
z poskytování služeb a výrobků ve výši 45.004,76 Kč 
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
4.300 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 3.112 Kč, 
pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 15.160 Kč, 
snížení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 1.500.000 
Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.6125 Výpočetní technika ve výši 454.000 Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů 
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ve výši 5.843.175,88 Kč – převod finančních 
prostředků do následujícího období 
 

4.   Rozpočtové opatření č. 33/2021 
snížení výdajů na: 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.5194 Věcné dary ve výši 
20.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol.6323 Investiční transfery církvím a 
náboženským společnostem ve výši 20.000 Kč – dotace Římskokatolické farnosti Bechyně na 
elektrické topení do lavic v kostele sv. Matěje 
 

5.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2021: 
USNESENÍ č. 14/02-21 Z ze dne 26.05.2021 
takto: neinvestiční příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2021 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7.510.000 Kč  
(navýšeno RO č. 30/2021 o 30.000 Kč) 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat rozpočtové opatření č. 30/2021 – č. 33/2021 do rozpočtu města 
Bechyně na rok 2021.  

Termín: 23.12.2021 
 

USNESENÍ č. 59/07-21/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 697/2021-sml s Římskokatolickou farností Bechyně, IČ 650183, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na instalaci elektrického topení do lavic 
v kostele sv. Matěje v Bechyni. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením.  

Termín: 31.12.2021 
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USNESENÍ č. 60/07-21/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
motivační pobídku obce v rámci dotačního programu "Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji" 
ve výši 100.000 Kč a poskytnutí bezúročné zápůjčky do výše 1.000.000 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi informovat Jihočeský kraj o schválených pobídkách.  

Termín: 31.12.2021 
 

USNESENÍ č. 61/07-21/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o vypořádání technického zhodnocení č. ev. 694/2021-sml 
se společností ERDING a. s., IČ 25512455, se sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00  Brno, jejímž 
předmětem je odkoupení movitých a nemovitých věcí, konkrétně teplovod pro objekty čp. 162 a 
166,  majetek pořízený za účelem připojení Základní školy Františka Křižíka Bechyně na centrální 
zásobování teplem a jejího vytápění  (tj. teplovod, strojní část DPS, MaR+PrS DPS a zásobníkový 
ohřívač) a domovní předávací stanice čp. 162 a 166 za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
č. 1843/005/21 ze dne 26.  července 2021 soudního znalce Ing. Zdeňka Musila, Lesní 24, Źďár 
nad Sázavou, v celkové výši 2.508.899 Kč s tím, že k takto stanovené ceně bude připočtena DPH, 
od společnosti ERDING a. s. do vlastnictví města Bechyně a dále je předmětem smlouvy i finanční 
vypořádání se společností ERDING a. s. za technické zhodnocení (rekonstrukci) teplovodu z plynové 
kotelny čp. 638 k některým bytovým domům Na Libuši ve výši stanovené tímtéž znaleckým posudkem 
ve výši 460.000 Kč s tím, že k takto stanovené ceně bude připočtena DPH. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi uzavřít smlouvu se společností ERDING a. s.  

Termín: 31.12.2021 
 

USNESENÍ č. 62/07-21/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č. 2 v domě Na Libuši čp. 622 Bechyně, o velikosti 1 + 1 v 3. nadzemním 
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5450/128297 k p. č. st. 2143/1 o výměře 555 m

2
 a ke 

společným částem budovy čp. 621, 622, 623 v k. ú. a obci Bechyně, xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ostrava, za kupní cenu 1.077.789 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením.  

Termín: 14.03.2022 
 

USNESENÍ č. 63/07-21/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Seznam bytů určených k prodeji nájemcům dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního prodávat byty nájemcům podle schváleného Seznamu.  
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USNESENÍ č. 64/07-21/Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. rozpočet města Bechyně na rok 2022 jako schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 

po konsolidaci ve výši 141.177.319 Kč, celkovými výdaji třídy 5 a 6 po konsolidaci ve výši 
180.241.249 Kč a financováním třídy 8 po konsolidaci ve výši 39.063.930 Kč. Závazné ukazatele 
rozpočtu pro rok 2022 zastupitelstvo schvaluje v členění dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 

 

2. neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2022: 
- Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:  1.500.000 Kč 

- Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766:   2.000.000 Kč 
- Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723:    2.500.000 Kč 
- Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:    7.950.000 Kč 
- Služby města Bechyně, p. o., IČ 06678769:      9.753.000 Kč 

 

II.   s t a n o v u j e 
radě města rozsah provádění rozpočtových opatření v částkách do výše 20 mil. Kč (v jednotlivých 
případech), ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 
 

b) vypořádání transferů (např. po vyúčtování, vypořádání dotací), 
 

c) navýšení příjmů a výdajů souvisejících s pojistným plněním, 
 

d) zvýšení příjmových položek proti položce 8115, 
 

e) kdy zapojení výdaje vyžaduje výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií nebo stavu 
nouze, řešení živelných pohrom, výdaje k odvrácení možných škod, dále když včasné 
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 
rizika z neoprávněné úhrady, 
 

f) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné, a má jen formální charakter, protože výdaj musí 
být realizován, 
 

g) přesuny finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 Běžné výdaje a třídy 6 
Kapitálové výdaje. 

 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  

 starosta města 

 
 
 
 


