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Usnesení z 32. schůze Rady města Bechyně konané dne 21.12.2021  

(usnesení č. 301 – 299) 
 
 
 

USNESENÍ č. 301/32-21/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
rozpis rozpočtu města Bechyně pro rok 2022 podle podrobné rozpočtové skladby, který je přílohou č. 
1 tohoto usnesení. 

 

II.   p o v ě ř u j e  
vedoucí finančního odboru prováděním změn rozpisu rozpočtu v členění tzv. ORG 1, ORG 2,  ORJ, 
záznamových jednotek, nástrojů, zdrojů, účelových znaků. 

 
 

USNESENÍ č. 302/32-21/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 1.500.000 Kč pro Mateřskou školu 

Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839 – viz příloha č. 1, která je součástí tohoto 
usnesení, 
 

2. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 2.000.000 Kč pro Základní školu 
Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766 – viz příloha č. 2, která je součástí tohoto usnesení, 
 

3. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 2.500.000 Kč pro Základní školu 
Bechyně, Školní 29, IČ 70991723 – viz příloha č. 3, která je součástí tohoto usnesení. 

 

II.   u k l á d á   
vedoucí odboru finančního seznámit příspěvkové organizace s usnesením rady. 

Termín:07.01.2022 
 

USNESENÍ č. 303/32-21/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. rozpočet příspěvkové organizace Služby města Bechyně, p. o., IČ 06678769, na rok 2022 – viz 

příloha č. 1, která je součástí tohoto usnesení. 
 

2. rozpočet příspěvkové organizace Kulturní středisko města Bechyně, p. o., IČ 00366919, na rok 
2022 – viz příloha č. 2, která je součástí tohoto usnesení. 

 

II.   u k l á d á   
vedoucí odboru finančního seznámit příspěvkové organizace s usnesením rady, dále ukládá 
Kulturnímu středisku města Bechyně a Službám města Bechyně, p. o. zveřejnit schválený rozpočet na 
rok 2022 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění. 

Termín:07.01.2022 
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USNESENÍ č. 304/32-21/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
umístění předzahrádky v rozsahu podané žádosti společnosti Lázně Jupiter Bechyně, s. r. o., 
IČ 28145411. 

 

II.   r o z h o d l a 
o těchto podmínkách při provozování předzahrádky: 
a) povolení se vydává na kalendářní rok 2022 
 

b) na předzahrádce ani na její součásti (např. na zábradlí) není povoleno umisťovat žádné reklamy 
 

c) provozovatel předzahrádky předem oznámí termín zahájení stavby předzahrádky městské policii 
k upřesnění umístění předzahrádky 

 

d) v okolí předzahrádky dbát na udržování pořádku 
 

III.   u k l á d á   
vedoucí odboru finančního seznámit žadatele s usnesením rady města. 

Termín:31.12.2021 
 

USNESENÍ č. 305/32-21/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změna rozpisu rozpočtu č. 2021/19 
snížení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 33.000 Kč 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 11.000 
Kč 
par.6112 Zastupitelstva obcí, pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti ve výši 160 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 33.000 Kč – služby, zpracování žádosti 
o dotaci na opravy komunikací 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 11.000 Kč – 
materiál na posyp chodníků a parkovišť 
par.6112 Zastupitelstva obcí, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 160 Kč 
– povinné pojistné na zdravotní pojištění  

 

II.   u k l á d á   
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 2021/19 do rozpočtu města 
Bechyně na rok 2021. 

Termín:24.12.2021 
 


