Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně
konaného dne 09.03.2022

USNESENÍ č. 1/1-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 2/2022
navýšení výdajů na:
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy komunikací ve výši 1.000.000 Kč – opravy komunikací
par.2310 Pitná voda, pol.6121 Stavby ve výši 300.000 Kč – rekonstrukce vodovodu ulice U Vodojemu
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Stavby ve výši 2.000.000
Kč – rekonstrukce kanalizace a dešťové kanalizace ulice U Vodojemu
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování:
pol.8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv ve výši 3.300.000 Kč
Rozpočtové opatření č. 3/2022
navýšení příjmů na:
pol.1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou
daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 689.220 Kč
navýšení výdajů na:
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní státnímu rozpočtu ve výši 689.220 Kč –
platba daně z přidané hodnoty
Rozpočtové opatření č. 4/2022
navýšení příjmů na:
pol.1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 80.000 Kč
navýšení výdajů na:
par.2141 Vnitřní obchod, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 150.000 Kč – dotace Spolku
tradičních keramických řemesel, IČ 06162240, na pořádání akce Keramické trhy v Bechyni
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.6121 Stavby ve výši 80.000 Kč – veřejné osvětlení Větrov
snížení výdajů na:
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 112.500 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 27.500 Kč, pol.5032 Povinné
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 10.000 Kč – platy a zákonné odvody na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění – pečovatelská služba
Rozpočtové opatření č. 5/2022
navýšení příjmů na:
pol.1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 100.000 Kč
pol.1349 Příjem ze zrušených místních poplatků ve výši 52.900 Kč
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 2.000 Kč
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3111 Příjem z prodeje pozemků ve výši 10.786,66 Kč, pol.3112
Příjem z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 281.566,33 Kč
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí ve výši
1.472,76 Kč
par.3632 Pohřebnictví, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 102 Kč
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši
16.218,24 Kč
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve
výši 1.973 Kč, pol.2112 Příjem z prodeje zboží ve výši 184 Kč, pol.3111 Příjem z prodeje pozemků ve
výši 29.797 Kč
par.6171 Činnost místní správy, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.000 Kč
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par.6402 Finanční vypořádání, pol.2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy ve výši
0,01 Kč
navýšení výdajů na:
par.6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá, pol.5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a
obecně prospěšným společnostem ve výši 250.000 Kč – finanční dar společnosti Člověk v tísni, o.p.s.,
IČ 25755277, na pomoc Ukrajině – SOS Ukrajina, pol.5194 Věcné dary ve výši 150.000 Kč, pol.5492
Dary fyzickým osobám ve výši 100.000 Kč – věcná a finanční pomoc obyvatelům Ukrajiny
I. r o z h o d l o
rozšířit rozsah pověření radě města k provádění rozpočtových opatření stanovených v usnesení
zastupitelstva města č.64/07-21/Z, bod II. ze dne 15.12.2021 o písmena:
h) zřízení krátkodobých termínovaných vkladů do výše 50.000.000 Kč v jednotlivých případech
ch) zrušení krátkodobých termínovaných vkladů do výše 50.000.000 Kč v jednotlivých případech
i) navýšení výdajů na věcnou a finanční pomoc obyvatelům Ukrajiny nebo uprchlíkům, kteří
požádají o azyl a současně zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – položka 8115,
do výše 100.000 Kč.
II. u k l á d á
vedoucí odboru finančního zapracovat RO č. 2/2022 - č. 5/2022 do rozpočtu města Bechyně na rok
2022.
Termín: 18.3.2022

USNESENÍ č. 2/1-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. s c h v a l u j e
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

USNESENÍ č. 3/1-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. s c h v a l u j e
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 178/2022-sml se Spolkem tradičních keramických řemesel,
IČ 06162240, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na pořádání 11. ročníku
Keramických trhů v Bechyni dne 30.07.2022.
2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 135/2022-sml s Diakonií ČCE – středisko Rolnička,
IČ 47268701, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na financování
komplexních služeb poskytovaných lidem s mentálním a kombinovaným postižením během roku
2022.

3.

poskytnutí finančního daru ve výši 250.000 Kč společnosti Člověk v tísni, o.p.s., IČ 25755277,
se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 635/24, číslo účtu 93209320/0300, který je určen
na pomoc Ukrajině – SOS Ukrajina.

II. u k l á d á
1. vedoucí odboru majetkového a právního uzavřít smlouvy v souladu s usnesením.
Termín: 31.3.2022
2. převést finanční prostředky ve výši 250.000 Kč na účet společnosti Člověk v tísni, o.p.s., číslo
účtu 93209320/0300 v souladu s tímto usnesením.
Termín: 31.3.2022
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USNESENÍ č. 4/1-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o regulaci provozování hazardních her.
II. u k l á d á
vedoucí odboru majetkového a právního zveřejnit OZV ve Sbírce právních předpisů územně
samosprávných celků.
Termín: 18.3.2022

USNESENÍ č. 5/1-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Městské policie Bechyně za rok 2021.

USNESENÍ č. 6/1-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. n e s c h v a l u j e
nabídku nadačního fondu NOVÉ ČESKO na programu primární protidrogové prevence v rámci
projektu REVOLUTION TRAIN.

Ing. Pavel Houdek
starosta města
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