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Usnesení z 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 08.02.2022  

(usnesení č. 12 – 24) 
 
 

USNESENÍ č. 12/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu rozpisu rozpočtu č. 2022/1 
snížení výdajů na: 
par.3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 26.866 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5162 Služby elektronických komunikací ve výši 
190 Kč – JSDH Bechyně 
pat.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
689.220 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol.5163 Služby peněžních ústavů ve výši 
26.866 Kč – pojištění kostela sv. Michaela 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 
190 Kč – drobný majetek pro JSDH Bechyně 
pat.6399 Ostatní finanční operace, pol.5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 
ve výši 689.220 Kč – platba daně z příjmu právnických osob za město Bechyně 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 2022/1 do rozpočtu města Bechyně 
na rok 2022. 

 
 

USNESENÍ č. 13/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu o hospodaření města Bechyně k 31.12.2021. 

 
 

USNESENÍ č. 14/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
inventarizační zprávu o průběhu, provedení a výsledcích inventarizace majetku a závazků města 
Bechyně k 31.12.2021. 

 
 

USNESENÍ č. 15/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření darovací smlouvy č. ev. 125/2022-sml s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 
Kč na pořádání turnaje FC Leader cup 2022. 
 

2. uzavření darovací smlouvy č. ev. 126/2022-sml se spolkem SNN v ČR, z. s., Poradenské 
centrum Tábor p. s, IČ 71252215, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
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5.000 Kč na provoz poradenské centra (cestovné, služby, telefon, internet, kancelářské 
potřeby, propag. materiál, nákup zboží).  
 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 127/2022-sml se Spolkem Zářečáků, IČ08685771, 
jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti spolku 
(zaplacení hudby na Zářeckou pouť, ceny pro běh Zářecká osma, zpívání u vánočního 
stromu). 
 

4. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 128/2022-sml se společností Hospic sv. Jana 
N. Neumanna, o. p. s., IČ 70853517, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 
15.000 Kč na úhradu materiálu, služeb a dalších provozních nákladů potřebných k zajištění 
paleativní a sociální péče pro nevyléčitelné a umírající pacienty. 
 

5. uzavření darovací smlouvy č. ev. 129/2022-sml se společností I MY, o. p. s., IČ 70812187, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na poskytování terénní 
sociální služby pro ranou péči 2 rodinám v Bechyni. 
 

6. uzavření darovací smlouvy č. ev. 130/2022-sml s Podpůrnou jednotou Svépomoc v Bechyni, 
IČ 00461903, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na podporu 
činnosti spolku. 
 

7. uzavření darovací smlouvy č. ev. 131/2022-sml se spolkem Ochrana fauny ČR o. p. s., 
IČ 67778585, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na podporu 
činnosti (úhradu pohonných hmot, energií, krmiva). 
 

8. uzavření darovací smlouvy č. ev. 132/2022-sml se společností Autis Centrum, o. p. s., 
IČ 02426374, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na úhradu 
nákladů spojených s poskytování péče pro osoby s autismem, odlehčovací pobyty a ranou 
péči. 
 

9. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 133/2022-sml se společností TOULAVA, o. p. s., 
IČ 28149637, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000 Kč na provoz 
destinační společnosti TOULAVA, o. p. s. a  kofinancování jejich projektů a dotací. 
 

10. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 134/2022-sml s Domácím hospicem Jordán, o. p. s., 
IČ 28120981, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč na 
financování osobních nákladů pro lékařku, zdravotnický materiál a léky. 
 

11. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 139/2022-sml se spolkem Českomoravská myslivecká 
jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Tábor, IČ 67777821, jejímž předmětem je poskytnutí 
finanční dotace ve výši 30.000 Kč na pořádání mezinárodní kynologické akce Memoriál Karla 
Podhajského, pořádaného ve dnech 30.9.-2.10.2022. Finanční příspěvek bude použit 
na zakoupení zvěře, ubytování zahraničních rozhodčích a vydání katalogů.  

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního: 

1. seznámit žadatele s usnesením rady. 
Termín: 31.03.2022 

2. předložit veřejnoprávní smlouvu č. ev. 135/2022-sml  s Diakonií ČCE – středisko Rolnička, 
IČ 47268701, na jednání zastupitelstva města. Rada doporučuje poskytnutí finanční dotace 
ve výši 20.000 Kč. 

Termín: 31.03.2022 
 

USNESENÍ č. 16/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
pronájem části pozemku p. č. 2656/12 o velikosti 250 m

2 
 v k. ú. Hvožďany u Bechyně panu xxxxxx 

xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přiloženého zákresu za roční 
nájemné v celkové výši 500 Kč.  
 

II.   u k l á d á  
vedoucí majetkového a právního odboru postupovat v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 17/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření dodatku č. 12 č. ev. 120/2022-sml k nájemní smlouvě č. ev. 114/98-sml se společností 
ERDING a.s., jejímž předmětem je rozšíření předmětu nájmu o majetek, který město získalo do svého 
vlastnictví kupní smlouvou č. ev. 694/2021-sml dnem 01. ledna 2022 a zvýšení nájemného o částku 
44.000 Kč bez DPH a to s účinností od 01. ledna 2022. 
 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření dodatku č. 120/2022-sml. 

 
 

USNESENÍ č. 18/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
1. o tom, že veřejná zakázka „Kulturní dům Bechyně – oprava střechy – II. ETAPA“ bude zadána 

jako veřejná zakázka malého rozsahu I. stupně. 
 

2. o tom, že k podání nabídky budou vyzváni dodavatelé dle seznamu, který je přílohou tohoto 
usnesení. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního: 

1. odeslat prostřednictví emailu poptávku vybraným dodavatelům. 
Termín: 28.02.2022 

2. uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem, který podá městu Bechyně nejvýhodnější nabídku. 
Termín: 15.03.2022 

 

USNESENÍ č. 19/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
1. o tom, že veřejná zakázka "Projektová dokumentace na opravu teplovodu a objektové 

předávací stanice v lokalitě Nová Písecká, Bechyně" bude zadána jako veřejná zakázka 
malého rozsahu I. stupně. 
 

2. o tom, že k podání nabídky budou vyzvány projekční kanceláře dle seznamu, který je přílohou 
tohoto usnesení. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního: 

1. odeslat prostřednictví emailu poptávku vybraným dodavatelům. 
Termín: 11.02.2022 

2. uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem, který podá městu Bechyně nejvýhodnější nabídku. 
Termín: 09.03.2022 

 

USNESENÍ č. 20/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
neplatit zálohy na náklady exekuce, bude-li město vyzváno exekutorem podle bodu 18 přechodných 
ustanovení k exekutorskému řádu k uhrazení takové zálohy v exekuci, jejímž předmětem je vymožení 
tzv. bagatelní pohledávky. 
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II.   u k l á d á 
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí informovat Exekutorský úřad Plzeň – město, že výzvy 
k zaplacení zálohy na náklady exekuce mohou být doručovány jen právnímu zástupci města Bechyně, 
kterým je PRIME LEGAL advokátní kancelář s. r. o., se sídlem Lochotínská 18, Plzeň. 

Termín: 15.2.2022 
 

USNESENÍ č. 21/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
výjimku ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení č. 2/2011 xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které bude vydán parkovací lístek typu „A“. 

 

II.   u k l á d á 
sekretariátu zajistit vydání parkovacího lístku v souladu s tímto usnesením. 

Termín: 18.02.2022 
 

USNESENÍ č. 22/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
informaci ředitele organizace Kulturní středisko města Bechyně o uspořádání veřejné sbírky 
za účelem sběru keramiky bývalé místní manufaktury známé jako KERAS.  

 
 

USNESENÍ č. 23/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021-2030 pro město Bechyni 
2. Plán financování obnovy vodovodů na období 2021-2030 pro soustavu Bechyňsko 

 

II.   u k l á d á 
starostovi města předložit na nejbližší jednání ZM Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
na období 2021-2030.  

Termín: 09.03.2022 
 

USNESENÍ č. 24/3-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   j m e n u j e 
1. členy hodnotící komise pro výběrové řízení veřejné zakázky "Dodávka svozového vozidla": 

- Kateřina Brožová  
- Ing. Ladislav Janda  
- Ing. Jiří Rejlek 

 

2. náhradníky členů hodnotící komise: 
- Ing. Ladislava Blažková  
- Josef Streinz  
- Ing. Pavel Houdek 

  


