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Usnesení ze 17. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 7. 2015 
(usnesení č. 238 - 247) 

 
 

 

 

USNESENÍ č. 238/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 35/2015  
snížení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 70.000,- Kč, 
pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 4.000,- Kč, pol.5139 nákup materiálu ve výši 6.000,- 
Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.000,- Kč  
par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 2.500,- Kč 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5156 pohonné hmoty ve výši 2.000,- Kč JSDH 
Senožaty 
navýšení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 
80.000,- Kč venkovní posilovací stroje 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.5154 elektrická energie ve výši 2.000,- Kč elektrická energie - 
veřejné osvětlení v Bechyni 
par.3632 pohřebnictví, pol.5154 elektrická energie ve výši 2.500,- Kč elektrická energie 
na hřbitově 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 2.000,- Kč materiál 
pro JSDH Senožaty 

 

2.   Rozpočtové opatření č. 36/2015  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 712.596,- Kč 
neinvestiční účelová dotace dle rozhodnutí MŠMT na akci „Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ č.528/56/7.1.1/2015 pro Základní školu Františka Křižíka Bechyně 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5336 neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve výši 712.596,- Kč neinvestiční účelová dotace na akci „Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ pro Základní školu Františka Křižíka Bechyně 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změny rozpočtu prováděné RO č.35/2015 a č.36/2015 
do rozpočtu města na rok 2015. 
 

USNESENÍ č. 239/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx. 
2. uzavření darovací smlouvy č.ev. 212/2015-sml s xxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxx. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu uzavřít smlouvu v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 240/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
1. neprodloužit po 21. 4. 2016 Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, nájem bytu č. 209 

o velikosti 1+0 v domě čp. xxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, a požaduje vyklizení tohoto bytu 
ke dni skončení nájmu. 
 

2. nabídnout Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, novou smlouvu o nájmu bytu č. 4 
o velikosti 2+1 ve druhém podlaží domu čp. xxx v xxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx. Bude-li mít 
Ing. xxxxxx o uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu zájem, bude smlouva uzavřena 
na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši xxxxx Kč/m

2
 a bude se 

zvyšovat každoročně k 1. 7. o míru inflace. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadateli. Nevyklidí-li Ing. xxxxxx 
předmětný byt v domě s pečovatelskou službou dobrovolně nejpozději v den skončení nájmu, podat 
žalobu na vyklizení bytu. 

Termín: 29.7.2015 
 

USNESENÍ č. 241/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 1 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v prvním podlaží domu čp. 703 v Bechyni na sídl. 
Na Libuši, jehož posledním nájemcem byl pan xxxxxxxxx paní xxxxxx xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 
jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši xx Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady 

města č. 261/14-11 R ze dne 27. 6. 2011. 
 

II.   u r č u j e 
náhradníka pana xxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.  
Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši 
xx Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne 27. 6. 2011. 

V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení 
rady města č. 261/14-11 R z 27. 6. 2011, nabídne se byt náhradníkovi. 
 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům. 

Termín: 24.7.2015 
 

USNESENÍ č. 242/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 5 o velikosti 2+1 ve třetím podlaží domu čp. 615 v Bechyni na sídl. Na Libuši, jehož 
posledním nájemcem byla paní xxxxxxx, panu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. 
Nájemné bude sjednáno ve výši xx Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 

R ze dne 27. 6. 2011. 
 

II.   u r č u j e 
náhradníka pana xxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.   Smlouva 
o nájmu bytu bude sjednána na dobu neurčitou za podmínky, že současně manželé xxxxxxxxxx 
ukončí dohodou nájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 v domě čp. xxx v xxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx. Nájemné 
bude sjednáno ve výši xx Kč/m

2
 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne 

27. 6. 2011. 
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V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení 
rady města č. 261/14-11 R z 27. 6. 2011, nabídne se byt náhradníkovi. 
 

III.    u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům. 

Termín: 24.7.2015 
 

USNESENÍ č. 243/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
uzavřít s xxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, novou smlouvu o nájmu bytu č. 28 o velikosti 4+1 
v sedmém podlaží domu čp. xxx v xxxxxxx, sídl. xxxxxxxxxxxx, na dobu určitou tří měsíců, 
za podmínky, že návrh na uzavření nové nájemní smlouvy přijme xxxx xxxxxxxx do sedmi dnů 
od doručení oznámení o tomto rozhodnutí rady. Nájemní smlouva může být prodlužována, a to i 
opakovaně, vždy však maximálně o tři měsíce za podmínky, že paní xxxxxxxx bude řádně a včas platit 
nájemné a zálohy na služby a bude byt řádně užívat. Pro případ, že by paní xxxxxxxx nepřistoupila 
na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců ve lhůtě sedmi dnů od doručení 
oznámení o tomto rozhodnutí rady nebo si oznámení o rozhodnutí rady nepřevzala nebo by 
v kterékoliv době trvání nájmu zaplatila byť jen jednu platbu v nižší částce nebo po datu splatnosti, 
naposledy sjednaný nájem jí již nebude prodloužen za žádných podmínek a rada města se nebude 
vůbec zabývat ani žádostí ani důvody paní xxxxxxxx pro opožděnou nebo neúplnou platbu. BYTENES 
Bechyně spol. s r.o. bude v případě byť jen jedné opožděné či neúplné platby požadovat vyklizení 
bytu. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit žadatelce rozhodnutí rady. 

Termín: 24.7.2015 
 

USNESENÍ č. 244/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 1 o velikosti 1+1 v prvním podlaží domu čp. 695 v Bechyni, na sídl. Na Libuši, jehož 
posledním nájemcem byla paní xxxxxxx, panu xxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxx, část xxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou tří měsíců 
za podmínky, že současně xxxx xxxxxx ukončí dohodou užívání ubytovací jednotky v ubytovně 
pro muže v domě čp. xx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy. Nájemné bude sjednáno ve výši xx Kč/m

2
 

a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne 27. 6. 2011. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady Petru Balounovi. 

Termín: 29.7.2015 
 

USNESENÍ č. 245/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
o vyhovění žádosti pana xxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, a souhlasí s tím, aby 
uskutečňoval tržní prodej masa a masných výrobků z auta na veřejném prostranství mezi chodníkem 
a domem čp. 610 (budova ČRS MO Bechyně) a to v úterý v době od 7.00 hod. do 16.00.hod. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního informovat žadatele a následně zajistit výběr místního poplatku v souladu 
s vyhláškou města. 
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USNESENÍ č. 246/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s tím, aby pojistná smlouva č.ev. 284/2007-sml, č. 8032153428, s ČSOB, Pojišťovnou a.s., včetně 
jejích 20 dodatků, která řeší pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu, byla přesmlouvána a 
uvedena do souladu s novými pojistnými podmínkami ČSOB Pojišťovny a.s. odpovídající nové právní 
úpravě dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
 

II.   u k l á d á 
 

USNESENÍ č. 247/17-15 R 

Rada města Bechyně 

I.   j m e n u j e 
v souladu s čl. 1 odst. 2) Volebního řádu školské rady ze dne 4. 4. 2005 pana RSDr. Josefa Mičana, 
bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, členem školské rady při Základní škole Bechyně, Školní 293 a to 
s účinností ke dni zvolení ostatních členů školské rady. 
 
 
 
 
 


