Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně
konaného dne 08.06.2022

USNESENÍ č. 7/2-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2021, a to bez výhrad.
II. s c h v a l u j e
1. závěrečný účet města Bechyně včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
Bechyně za rok 2021, které vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2.

plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2021 po konsolidaci:
celkové příjmy: 159.928.284,10 Kč
celkové výdaje: 146.228.188,29 Kč
saldo příjmů a výdajů (přebytek) 13.700.095,81 Kč
třída 8 financování: - 13.700.095,81 Kč

3.

účetní závěrku města Bechyně za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021.

4.

výsledek hospodaření města Bechyně k 31.12.2021 po zdanění ve výši + 24.878.386,44 Kč.

USNESENÍ č. 8/2-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. s c h v a l u j e
1. Rozpočtové opatření č. 16/2022
snížení příjmů na:
par.6402 Finanční vypořádání, pol.2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy ve výši 0,01
Kč
navýšení příjmů na:
pol.1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona ve výši 3.429,60 Kč
pol.1349 Příjem ze zrušených místních poplatků ve výši 36.318 Kč
pol.4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši
312.354,09 Kč – příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu
pro rok 2022, do rozpočtu obcí
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3111 Příjem z prodeje pozemků ve výši 4.662 Kč, pol.3112 Příjem
z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 879.073,01 Kč
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n., pol.2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši
20.851,85 Kč, pol.3111 Příjem z prodeje pozemků ve výši 63.800 Kč
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací,
výkonů a práv ve výši 276.453,81 Kč
par.6171 Činnost místní správy, pol.2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob ve výši
26.000 Kč, pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 4.456,90 Kč
snížení výdajů na:
par.6402 Finanční vypořádání, pol.5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ve výši
724,79 Kč
navýšení výdajů na:
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5139 Nákup materiálu j. n. ve výši 3.429,60 Kč
– sazenice
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 850.000 Kč – oprava komunikace Fáberova
ulice
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par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 2.500.000 Kč –
oprava opěrné stěny a přilehlé komunikace Plechamr, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši
100.000 Kč – projektová dokumentace zajištění svahu Bechyně – Plechamr
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 1.825.305,56 Kč
2. Rozpočtové opatření č. 17/2022 –

navýšení příjmů na:
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací,
výkonů a práv ve výši 217.800 Kč

navýšení výdajů na:
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 37.800
Kč – daň z přidané hodnoty
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím ve výši 120.000 Kč – dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský festival
dechových hudeb, Bechyňské doteky, Den dětí
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 60.000 Kč –
dotace Zbytku světa Bechyně, IČ 75011034, na pořádání Koloběžkové Grand Prix Bechyně
3. Rozpočtové opatření č. 18/2022
navýšení příjmů na:
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4134 Převody z rozpočtových
účtů ve výši 4.012,88 Kč (konsolidační položka – sociální fond)
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjem z úroků ve výši 257.412,88
Kč

snížení výdajů na:
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 448.600 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 110.900 Kč, pol.5032 Povinné
pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 40.100 Kč – platy a zákonné odvody na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění – pečovatelská služba

navýšení výdajů na:
par.3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5136 Knihy a obdobné listinné informační
prostředky ve výši 40.000 Kč – Městský zpravodaj
par.4350 Domovy pro seniory, pol.5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ve
výši 50.000 Kč – finanční dar příspěvkové organizaci Domov pro seniory Bechyně
par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5221 Neinvestiční transfery
fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 25.000 Kč – dotace Asistence
Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 18.000
Kč – dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bechyně
par.6171 Činnost místní správy, pol.5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám ve výši
4.012,88 Kč – sociální fond
par.6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá, pol.5154 Elektrická energie ve výši 50.000 Kč,
pol.5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod ve výši 30.000 Kč, pol.5152
Teplo ve výši 40.000 Kč, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 50.000 Kč, pol.5171 Opravy a
udržování ve výši 300.000 Kč – výdaje za energie, služby, opravy bytů pro uprchlíky z Ukrajiny
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní státnímu rozpočtu ve výši 250.000 Kč –
platba daně z přidané hodnoty
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.5342 Základní příděl fondu
kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 4.012,88 Kč (konsolidační
položka – sociální fond – příloha č. 1)
4. Rozpočtové opatření č. 19/2022
navýšení příjmů na:
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.2132 Příjem z pronájmu nebo
pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 559.020 Kč
par.3612 Bytové hospodářství, pol.3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí
ve výši 1.610.000 Kč
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par.3729 Ostatní nakládání s odpady, pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši
18.150 Kč
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjem z úroků ve výši 222.830 Kč
navýšení výdajů na:
par.2310 Pitná voda, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1.160.000 Kč – dálkově
odečítané vodoměry
par.3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 200.000 Kč –
výměna střešní krytiny na městském muzeu
par.3512 Stomatologická péče, pol.5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 50.000 Kč,
pol.6122 Stroje, přístroje a zařízení ve výši 1.000.000 Kč – vybavení ordinace zubního lékaře
změna závazného ukazatele:
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2022:
USNESENÍ č. 64/07-21/Z ze dne 15.12.2021
takto: neinvestiční příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2022 činí:
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8.070.000 Kč
(navýšeno RO č. 17/2022 o 120.000 Kč)
II. u k l á d á
vedoucí odboru finančního zapracovat rozpočtová opatření č. 16/2022 – č. 19/2022 do rozpočtu města
Bechyně na rok 2022.
Termín: 17.06.2022

USNESENÍ č. 9/2-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 230/2022-sml s FC Bechyně, z. s., IČ 16847717, jejímž
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na financování soutěží, turnajů, fotbalového
tréninkového a hráčského vybavení pro děti a mládež.
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 315/2022-sml s Asistencí Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.,
IČ 05763444, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na financování provozních
nákladů na poskytování sociální služby osobní asistence a její udržení v dosavadním rozsahu u
klientů v Bechyni a místních částech v roce 2022.
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 316/2022-sml se Zbytkem světa Bechyně, z. s., IČ 75011034,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na uspořádání 50. ročníku Koloběžkového
Grand Prix Bechyně 2022 s doprovodným kulturním programem.
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 288/2022-sml se Sborem dobrovolných hasičů Bechyně,
IČ 46630716, jejichž předmětem jsou poskytnutí dotaci ve výši 55.000 Kč na úhradu nákladů na účast
na Hasičských slavnostech Litoměřice a na udržování a provoz sbírek historických předmětů požární
ochrany hasičského muzea, pořádání kulturních, společenských a sportovních akci v roce 2022.
uzavření darovací smlouvy č. ev. 289/2022-sml s Domovem pro seniory Bechyně, IČ 075011239,
jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč na pořádání kulturních akcí, pořizování
pomůcek a předmětů na aktivizaci či rehabilitaci klientů domova.
II. u k l á d á
vedoucí odboru majetkového a právního uzavřít smlouvy v souladu s usnesením.
Termín: 30.06.2022
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USNESENÍ č. 10/2-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. n e s c h v a l u j e
2
záměr prodeje pozemku p. č. 158/1 o výměře 1 402 m , ostatní plocha, dále pozemku p. č. 158/3
2
2
o výměře 201 m , travní porost a část pozemku p. č. 157/2 o výměře cca 2.195 m , trvalý travní
porost, vše v k. ú. Bechyně.

USNESENÍ č. 11/2-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. a k c e p t u j e
nabídku Ministerstva obrany na využití předkupního práva k nepotřebnému majetku státu, konkrétně
podílu o velikosti 880/1000 na dvou studnách, umístěných na pozemku p. č. 540/2 v k. ú. Sudoměřice
u Bechyně za kupní cenu ve výši 26.586,56 Kč.
II. s o u h l a s í
s odkoupením i dalších podílů na dvou studnách umístěných na pozemku p. č. 540/2 v k. ú.
Sudoměřice u Bechyně, a to v případě, že by některé obce, jimž náleží předkupní právo k podílu na
studnách, nevyužily svého zákonného předkupního práva a podíl neodkoupily, za kupní cenu
odpovídající příslušnému podílu, vypočtenou z celkové kupní ceny studen, která činí 30.212 Kč.
II. u k l á d á
vedoucí odboru majetkového a právního sdělit Ministerstvu obrany využití předkupního práva a zajistit
uzavření kupní smlouvy.
Termín: 22.06.2022

USNESENÍ č. 12/2-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. n e s c h v a l u j e
přistoupení města Bechyně do Sdružení místních samospráv ČR na základ § 46 a § 84 odst. 2 písm.
e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky.

USNESENÍ č. 13/2-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. n e s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 5 v domě Na Libuši čp. 676 Bechyně, o velikosti 2 + 1 ve 3. nadzemním
2
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7417/132132 k p. č. st. 2122/2 o výměře 545 m a ke
společným částem budovy čp. 675, 676, 677 v k. ú. a obci Bechyně.
II. r o z h o d l o
neprodávat volné byty.

USNESENÍ č. 14/2-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. s c h v a l u j e
Změnu č. 1 Seznamu bytů ze dne 22.09.2021 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 08.06.2022

strana 4/5

II. u k l á d á
zapracovat změnu č. 1 do Seznamů bytů ze dne 22.09.2021.
Termín: 30.06.2022

USNESENÍ č. 15/2-22/Z
Zastupitelstvo města Bechyně
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnost příspěvkové organizace Služby města Bechyně p. o.

Ing. Pavel Houdek
starosta města
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