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Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 17.05.2022  

(usnesení č. 100 – 109) 
 
 
 

USNESENÍ č. 100/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a  
přidělit byt č. 3 o velikosti 2+1 ve druhém podlaží domu čp. 702 v Bechyni na sídl. Na Libuši, xxxx 
xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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. 36/5-22/R ze dne 08.03.2022. 
 

II.   u r č u j e 
náhradníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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. 36/5-22/R ze dne 08.03.2022. 
V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení 
rady města č. 36/5-22/R ze dne 08.03.2022, nabídne se byt náhradníkovi. 

 

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

Termín: 27.05.2022 
 

USNESENÍ č. 101/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 8 o velikosti 2+1 ve čtvrtém podlaží domu čp. 615 v Bechyni na sídl. Na Libuši, xxxxx 
xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena 
na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši xx Kč/m2 a bude se zvyšovat podle 
usnesení rady města č. 36/5-22/R ze dne 08.03.2022. 

 

II.   u r č u j e 
náhradníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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. 36/5-22/R ze dne 08.03.2022. 
V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení 
rady města č. 36/5-22/R ze dne 08.03.2022, nabídne se byt náhradníkovi. 

 

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

Termín: 27.05.2022 
 

USNESENÍ č. 102/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Rozpočtové opatření č. 11/2022  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 605.000 Kč – účelová dotace z Jihočeského 
kraje na poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba 
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pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 20.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje 
pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Cechovní korouhev ze sbírky Městského 
muzea v Bechyni, parcelní číslo St. 115/katastrální území 601543 Bechyně“ 
pol.4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 10.000 Kč – dotace z Jihočeského kraje 
pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu „Výměna světel v expozici“ 
 

navýšení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 452.500 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 112.000 Kč, pol.5032 Povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 40.500 Kč – platy a zákonné odvody na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění – pečovatelská služba 
par.3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím ve výši 20.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně 
na zajištění projektu „Cechovní korouhev ze sbírky Městského muzea v Bechyni, parcelní číslo 
St. 115/katastrální území 601543 Bechyně“ 
par.3315 Činnosti muzeí a galerií, pol.5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 10.000 Kč – dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na zajištění projektu 
„Výměna světel v expozici“ 
 

Rozpočtové opatření č. 12/2022 
navýšení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 134.488 Kč – účelová 
dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce 
navýšení výdajů na: 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 100.515 Kč, 
pol.5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve 
výši 24.927 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 9.046 Kč – platy a 
zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – výkon sociální práce 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat rozpočtové opatření č. 11/2022 a č. 12/2022 do rozpočtu města 
Bechyně na rok 2022.  

   Termín: 27.05.2022 
 

USNESENÍ č. 103/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á  
vedoucí odboru finančního vyvěsit návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Bechyně za rok 
2021 na úřední desce a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup a předložit návrh 
závěrečného účtu a účetní závěrky města Bechyně za rok 2021 na zasedání ZM dne 08.06.2022. 

  Termín: 08.06.2022 
 

USNESENÍ č. 104/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. ev. 290/2022-sml s Bechyňským divadelním spolkem 

Lužnice, IČ 67180272, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000 Kč 
na nákup materiálu, předmětů a techniky k realizaci divadelních her a dopravné na divadelní 
přehlídky.  

 

2. uzavření darovací smlouvy č. ev. 291/2022-sml s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Senožaty, IČ 05729998, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč 
na podporu činnosti a motivaci mladých hasičů. 
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II.   u k l á d á  
vedoucí odboru majetkového a právního: 

1. uzavřít smlouvy č. ev. 290/2022-sml a č. ev. 291/2022-sml v souladu s usnesením. 
Termín: 15.06.2022 

2. předložit veřejnoprávní smlouvu č. ev. 316/2022-sml se spolkem Zbytek světa Bechyně, z. s., 
IČ 075011034, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na uspořádání 50. ročníku 
Koloběžkového Grand Prix Bechyně na jednání zastupitelstva města. Spolek předkládá 
žádost o poskytnutí 120.000 Kč, rada města doporučuje poskytnutí finanční dotace ve výši 
90.000 Kč. 

Termín: 08.06.2022 
 

3. předložit veřejnoprávní smlouvu č. ev. 315/2022-sml se společností Asistence Pomoc a Péče 
Slunečnice, z. ú., IČ 05763444, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na provozní náklady 
na poskytování sociálních služeb osobní asistence a její udržení v dosavadním rozsahu 
u klientů žijících v Bechyni a jejích místních částech v roce 2022 na jednání zastupitelstva 
města. Žadatel předkládá žádost o poskytnutí 95.000 Kč, rada města doporučuje poskytnutí 
finanční dotace ve výši 25.000 Kč. 

Termín: 08.06.2022 
 

USNESENÍ č. 105/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s tím, aby společnost DMO Invest. a. s. vybudovala na městském pozemku p. č. 1562/4 v k. ú. 
Bechyně veřejnou účelovou komunikaci, která se stane součástí pozemku, a to jako provizorní řešení 
přístupu k maloobchodnímu centru společnosti DMO Invest. a. s. 

 

II.   r o z h o d l a 
že tento souhlas pozbývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy nabyde právní moci rozhodnutí MěÚ 
Tábor  o tom, že komunikace, která je součástí pozemku p. č. 1555/11 v k. ú. Bechyně a která je 
vlastnictvím společnosti Tesco Stores ČR a. s., je veřejnou komunikací. 

 

III.   r o z h o d l a 
že  jakmile se podaří společnosti DMO Invest a. s. zajistit přístupovou komunikaci k zamýšlené stavbě 
maloobchodního centra jiným způsobem, je společnost DMO Invest a. s. povinna komunikaci 
z městského pozemku p. č. 1562/4 v k. ú. Bechyně na své náklady odstranit a pozemek uvést 
do původního stavu, nejpozději však do konce roku 2025. 

 

IV.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy č. ev. 310/2022-sml se společností DMO Invest. a. s., jejímž předmětem je souhlas 
města s vybudování komunikace na pozemku p. č. 1562/4 v k. ú. Bechyně na dobu časově 
omezenou. 

 
 

USNESENÍ č. 106/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
výjimku ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení č. 9/2012 pro xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kterému bude vydán parkovací lístek typu „B“. 

 

II.   n e s c h v a l u j e 
výjimku ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení č. 9/2012 pro xxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který žádal o vydání parkovacího lístku typu „A“. 

 

III.   u k l á d á 
sekretariátu jednat v souladu s tímto usnesením.   

Termín: 27.05.2022 
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USNESENÍ č. 107/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. ev. 247/2022-sml se spol. HANES s. r. o., U Albrechtova vrchu 
1157/7, 155 00 Praha 5, jehož předmětem je změna v termínu dodání objednaného vozidla.  

 

II.   u k l á d á 
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. ev. 247/2022-sml. 

Termín: 31.05.2022 
 

USNESENÍ č. 108/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
zápisy do kroniky města za rok 2021. 

 
 

USNESENÍ č. 109/10-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy č. ev. 317/2022-sml o distribuci antidot se společností ČEZ, a. s. 
 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření smlouvy.  

Termín: 31.05.2022 


