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U s n e s e n í 
ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně 

konaného dne 27. 4. 2016 
 
 
 

USNESENÍ č. 17/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o  
že nově navržená trasa cyklostezky (dle usnesení 42/03-15 Z) bude řešena až v rámci zpracování 
nového územního plánu. 
 
 

USNESENÍ č. 18/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2015, 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 2015, které vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
 

2. plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2015 po konsolidaci: 
celkové příjmy:       133.288.465,76 Kč 
celkové výdaje:       121.561.278,72 Kč 
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (přebytek):     11.727.187,04 Kč 
třída 8 financování:      - 11.727.187,04 Kč 
 

3. účetní závěrku města Bechyně za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015. 
 

4. výsledek hospodaření města Bechyně k 31. 12. 2015 po zdanění (zisk) ve výši 14.329.076,65 Kč. 
 
 

USNESENÍ č. 19/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 8/2016 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 347.395 Kč  
snížení příjmů na: 
pol.1122 daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 483.120 Kč 
snížení výdajů na: 
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 483.120 
Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně 
navýšení příjmů na: 
pol.1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 1.432 Kč 
par.1037 celospolečenské funkce lesů, pol.2149 ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 
21.677 Kč 
par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 přijaté neinvestiční dary 
5.000 Kč 
par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 
ve výši 2.476 Kč 
 
 



Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 27. 4. 2016                                                                Strana 2/9 

 
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši  18.000 Kč 
projektová dokumentace na opravu opěrné zdi  na p.č.2004 k.ú. Bechyně, Parkány 
par.3429 ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 9.980 Kč 
dotace Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Bechyně, IČ 69538379 Kč  
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.6123 dopravní prostředky ve výši 350.000 Kč 
nákup auta pro bechyňské městské lesy  
 

2.   Rozpočtové opatření č. 9/2016  
navýšení příjmů na: 
pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 542.100 Kč účelová dotace z Jihočeského 
kraje na poskytování sociálních služeb - pečovatelská služba  
navýšení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  406.100 Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 100.000 Kč, pol.5032 povinné 
pojistné na veřejné zdravotní ve výši 36.000 Kč 
 - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - pečovatelská služba 
s účelovým znakem 13305 
snížení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 406.100 Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 100.000 Kč, pol.5032 povinné 
pojistné na veřejné zdravotní ve výši 36.000 Kč 
- platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - pečovatelská služba bez ÚZ 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 542.100 Kč  

 

3.   Rozpočtové opatření č.10/2016  
snížení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 35.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 25.000 Kč, pol.5499 ostatní 
neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 10.000 Kč - navýšení stravného a příspěvku na rekreace a 
zájezdy ze sociálního fondu města Bechyně - viz příloha č.1 
 

4.   Rozpočtové opatření č.11/2016  
snížení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 900.000 Kč povrchy sídl. 5. května pol.5171 
opravy a udržování ve výši 498.000 Kč oprava komunikací sídl. Na Libuši 1. etapa blok bytových 
domů č.p.647 - 656 
navýšení výdajů na: 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 900.000 Kč veřejné osvětlení 
sídl.5. května 
par.2212 silnice, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši  60.000 Kč projektová dokumentace 
na obnovu komunikací sídl. Na Libuši, 2. etapa - blok bytových domů č.p.657 - 671 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši  38.000 Kč 
projektová dokumentace na opravu opěrné zdi  na p.č.2009/1 k.ú. Bechyně 
par.2310 pitná voda, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 55.000 Kč projektová dokumentace 
na opravu vodovodu a kanalizace ulice Písecká  podél č.p.217 - 263  
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5169 nákup ostatních služeb 
ve výši 60.000 Kč projektová dokumentace na opravu kanalizace  sídl. Na Libuši, 2. etapa - blok 
bytových domů č.p.657 - 671 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 200.000 Kč 
projektová dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši  85.000 
Kč projektová dokumentace na opravu chodníku a veřejného osvětlení ulice Písecká podél č.p.219 - 
263 
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5.   Rozpočtové opatření č.12/2016  
navýšení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 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.2141 vnitřní obchod, pol.5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 
ve výši 60.000 Kč dotace p. xxxxx xxxxxxxxxx, Bechyně, IČ 65974255 na pořádání Keramických trhů 
v Bechyni 
par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5175 pohoštění ve výši 4.500 Kč, pol. 5194 věcné 
dary ve výši 5.500 Kč - JSDH Bechyně - O pohár starosty města Bechyně  
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 85.000 Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský festival 
dechových hudeb a Bechyňské doteky  
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 25.000 Kč 
dotace Zbytku světa Bechyně na Koloběžkovou Grand prix Bechyně 
 

6.   Rozpočtové opatření č.13/2016  
navýšení příjmů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 150.000 Kč 
par.3632 pohřebnictví, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 5.342 Kč, pol.2111 
příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 23.658 Kč 
snížení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 243.000 Kč oprava komunikací sídl. Na Libuši  
1.etapa blok bytových domů č.p.647 - 656 
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 150.000 Kč 
těžba a přibližování dřeva 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
23.000 Kč geologický průzkum jako podklad pro projektovou dokumentaci odlehčení kmenové stoky 
ze sídl. Na Libuši 
par.3632 pohřebnictví, pol.5192 poskytnuté náhrady ve výši 14.000 Kč náhrada za pohřeb zesnulé 
p.Nečasové 
par.3113 základní školy, pol.5171 opravy a udržování ve výši 220.000 oprava podlah v kuchyni 
Základní školy Bechyně, Školní 293  
par.2199 záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n., pol.5229 ostatní neinvestiční 
transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 15.000 Kč dotace Jihočeské hospodářské 
komoře, OHK Tábor 
 

7.   Rozpočtové opatření č. 14/2016  
navýšení příjmů na: 
par.3113 základní školy, pol.2229 ostatní přijaté vratky transferů ve výši 1.269.802,19 Kč 
finanční vypořádání se Základní školou Františka Křižíka Bechyně - transfer Modernizace vybavení 
Základní školy Bechyně, Libušina 164 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 1.269.802,19 Kč  
 

8.   Rozpočtové opatření č.15/2016  
snížení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 7.795 Kč příspěvek z Úřadu 
práce České republiky, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 
za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
na jejich vytvoření  
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  
6.856 Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 1.714,30 Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
617,70 Kč  - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení - uklízeč veřejných prostranství 
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navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 1.393 Kč 
náhrady za nemoc uklízeč veřejných prostranství 
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 168.000 Kč příspěvek 
z Úřadu práce České republiky, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku na jejich vytvoření  
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 11.119 
Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
20.000 Kč prodeje bytových jednotek  
navýšení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  
146.000 Kč, pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši 36.500 Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 
13.140 Kč  - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení - 2 uklízeči veřejných prostranství 
par.6171 činnost místní správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 3.479 Kč - navýšení 
stravného - sociální fond města Bechyně - viz příloha č.2 
 

9.   změnu závazného ukazatele  
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2016: 
USNESENÍ č. 95/07-15 Z, bod II. ze dne 16. 12. 2015 
takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2016 činí: 
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.935.000 Kč (navýšeno RO 
č.12/2016 o 85.000 Kč) 
 
II.   u k l á d á 

1. vedoucí odboru finančního zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 8/2016 - č. 15/2016 do rozpočtu města Bechyně na rok 2016. 
 

2. řediteli Základní školy Františka Křižíka Bechyně vrátit finanční prostředky dle vyúčtování 
dotace na Modernizaci vybavení Základní školy Bechyně, Libušina 164 ve výši 1.269.802,19 
Kč na účet města Bechyně. 

 
 

USNESENÍ č. 20/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
rozpočtový výhled města Bechyně na období 2017 - 2020 dle přílohy č. 3. 
 

II.   p o v ě ř u j e 
starostu města Bechyně doplňováním rozpočtového výhledu města Bechyně o dlouhodobé 
pohledávky a dlouhodobé závazky. 
 
 

USNESENÍ č. 21/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč panu xxxxu xxxxxxxxxx, IČ 65974255, na pořádání 5. 

ročníku Keramických trhů 2016 v Bechyni- pronájem zvukové a světelné techniky, pódia, LED 
obrazovky a honoráře pro účinkující. 
 

2. poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč Zbytku světa Bechyně, IČ 75011034, na pořádání 44. 
ročníku koloběžkové Grand Prix Bechyně - zabezpečení hudby a výherních cen zejména pro děti 
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II.   s c h v a l u j e 
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 69/2016-sml o poskytnutí dotace s panem xxxxxx 

xxxxxxxxx, IČ 65974255. 
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 88/2016-sml o poskytnutí dotace se Zbytkem světa 
Bechyně, IČ 75011034. 
 

III.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu seznámit žadatele s usnesením zastupitelstva a uzavřít smlouvy 
v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 22/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
záměr bezúplatného převodu pozemku par.č. 2085/2 v k.ú. Bechyně o výměře 561 m

2
, ostatní plocha, 

ostatní komunikace od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2, odloučené pracoviště Tábor do vlastnictví města Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu informovat ÚZSVM. 

 
 

USNESENÍ č. 23/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu č. 6 Seznamu majitelů chat v k.ú. Hvožďany u Bechyně, když v tomto seznamu se mění 
kupující u chaty na stp. č. 157: 
-   xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do seznamu. 
 
 

USNESENÍ č. 24/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku č.par. 7/13 v k.ú. Senožaty u Bechyně. 
 

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

USNESENÍ č. 25/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č. 1480/119 o výměře 39 m

2
 v k.ú. Bechyně, která je v GP č.1622-87/2016 

ze dne 25. 1. 2016 nově označena par.č. 1480/374, paní xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.680 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením. 



Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 27. 4. 2016                                                                Strana 6/9 

USNESENÍ č. 26/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemků par.č.st. 90/2 o výměře 92 m

2
, par.č. 2803 o výměře 27 m

2
 a par.č. 2060 o výměře 

319 m
2
, vše v k.ú. Hvožďany u Bechyně, panu xxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx 

xxxxxx za celkovou kupní cenu 26.280 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 27/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku č.par. 921/2 v k.ú. Bežerovice. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního informovat žadatele a předložit jejich žádost o pronájem 
pozemků č.par. 923/3 a části č.par. 923/2 v k.ú. Bežerovice na jednání rady města. 
 
 

USNESENÍ č. 28/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. prodej bytové jednotky č. 8 v domě Písecká čp. 207, Bechyně, o velikosti 2 + 1 

ve 4. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 4800/129930 ke stavební parcele 
parc. č. st. 1013/1 o výměře 402 m

2
 a ke společným částem budovy 207, 208 v k. ú. a obci 

Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 200.501 Kč. 
 

2. prodej bytové jednotky č. 1 v domě Na Libuši čp. 623, Bechyně, o velikosti 1 + 1 v 1. 
nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5773/128297 ke stavební parcele parc. 
č. st. 2143/1 o výměře 555 m

2
 a ke společným částem budovy 621, 622, 623 v k. ú. a obci 

Bechyně, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 380.000 Kč. 
 

3. prodej bytové jednotky č. 6 v domě Na Libuši čp. 624, Bechyně, o velikosti 2 + 1 v 1. 
nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6906/225110 ke stavební parcele parc. č. 
st. 2140/3 o výměře 914 m

2
 a ke společným částem budovy 624, 625, 626, 627, 628 v k. ú. a 

obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 342.500 Kč. 
 

4. prodej bytové jednotky č. 1 v domě Na Libuši čp. 644, Bechyně, o velikosti 2 + 1 
v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7531/131737 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2134/2 o výměře 540 m

2
 a ke společným částem budovy 644, 645, 646 v k. ú. a 

obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 335.000 Kč. 
 

5. prodej bytové jednotky č. 6 v domě Na Libuši čp. 649, Bechyně, o velikosti 2 + 1 
ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7131/224398 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2133/3 o výměře 914 m

2
 a ke společným částem budovy 649, 650, 651, 652, 653 

v k. ú. a obci Bechyně, společnosti M&M investiční s.r.o., IČ 28779827, se sídlem 702 00 
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 535/15, za kupní cenu 353.000 Kč. 
 

6. prodej bytové jednotky č. 1 v domě Na Libuši čp. 655, Bechyně, o velikosti 3 + 1 
ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7781/134392 ke stavební parcele 
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parc. č. st. 2130/1 o výměře 542 m
2
 a ke společným částem budovy 654, 655, 656 v k. ú. a 

obci Bechyně, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 367.000 Kč. 
 

7. prodej bytové jednotky č. 3 v domě Na Libuši čp. 660, Bechyně, o velikosti 2 + 1 
ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6383/170336 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2129/2 o výměře 671 m

2
 a ke společným částem budovy 657, 658, 659, 660 v k. ú. 

a obci Bechyně, společnosti M&M investiční s.r.o., IČ 28779827, se sídlem 702 00 Ostrava, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 535/15, za kupní cenu 320.000 Kč. 
 

8. prodej bytové jednotky č. 3 v domě Na Libuši čp. 687, Bechyně, o velikosti 2 + 1 ve 2. 
nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7541/133526 ke stavební parcele parc. č. 
st. 2118/3 o výměře 547 m

2
 a ke společným částem budovy 687, 688, 689 v k. ú. a obci 

Bechyně, společnosti M&M investiční s.r.o., IČ 28779827, se sídlem 702 00 Ostrava, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 535/15, za kupní cenu 299.000 Kč. 
 

9. prodej bytové jednotky č. 2 v domě Na Libuši čp. 689, Bechyně, o velikosti 2 + 1 v 1. 
nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7339/133526 ke stavební parcele parc. č. 
st. 2118/3 o výměře 547 m

2
 a ke společným částem budovy 687, 688, 689 v k. ú. a obci 

Bechyně, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 287.332 Kč. 
 

10. prodej bytové jednotky č. 6 v domě Na Libuši čp. 700, Bechyně, o velikosti 2 + 1 ve 3. 
nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7090/129339 ke stavební parcele parc. č. 
st. 2113/3 o výměře 553 m

2
 a ke společným částem budovy 698, 699, 700 v k. ú. a obci 

Bechyně, společnosti M&M investiční s.r.o., IČ 28779827, se sídlem 702 00 Ostrava, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 535/15, za kupní cenu 280.000 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 29/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Změnu č. 24 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 
2. Změnu č. 27 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do Seznamů bytů a postupovat v souladu 
s Pravidly pro prodej bytů Na Libuši 
 
 

USNESENÍ č. 30/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o  
prominout dlužné poplatky z prodlení z opožděně uhrazeného nájemného a záloh na služby 
spojených s užíváním bytu takto: 
- xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       96.405 Kč 
- xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       31.787 Kč 
- xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       169.624 Kč 
- xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        88.808 Kč 
- xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       160.744 Kč 
- xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         36.433 Kč 
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- xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                    76.586 Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     112.061 Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxxx, (dříve xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      30.594 Kč 
- xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         55.322 Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxx (dříve xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      61.708 Kč 
- xxxxxxxxxxxxxxx (dříve xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      39.079 Kč. 
 

II.   u k l á d á 
jednateli BYTENES Bechyně, s.r.o. postupovat v souladu s tímto usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 31/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o  
prominout pohledávku za xxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 1.200.911 Kč z titulu dlužného nájemného a 
nákladů na služby spojené s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 910 v Bechyni, Písecké ulici, včetně 
příslušenství. 
 

II.   u k l á d á 
jednateli BYTENES Bechyně, s.r.o. postupovat v souladu s tímto usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 32/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o  
prominout pohledávku za xxxxxx Ixxxxx ve výši 94.220 Kč z titulu dlužného nájemného a nákladů 
na služby spojené s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 654 v Bechyni na sídl. Na Libuši.  
 

II.   u k l á d á 
jednateli BYTENES Bechyně spol. s r.o. postupovat v souladu s tímto usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 33/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s c h v a l u j e 
záměr prodeje části pozemku č.par. 872/1 a pozemku č.par. 872/25 v k.ú. Hvožďany u Bechyně. 
 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru majetkového a právního sdělit žadateli usnesení zastupitelstva.  
 
 

USNESENÍ č. 34/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření dodatku č. 4 č.ev. 96/2016-sml ke smlouvě o spolupráci se spol. TAPROS Tábor a.s. č.ev. 
148/2005-sml, jejímž předmětem je vypořádání závazku spol. TAPROS Tábor a.s. k úpravě finálních 
povrchů komunikací v lokalitě rodinných domů "„U Studen"” a vypořádání celé ceny za dílo, ujednané 
v čl. 4 dodatku č. 3 č.ev. 34/2008-sml ke smlouvě o spolupráci č.ev. 148/2005-sml 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření dodatku č. 4 v souladu s usnesením.  
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USNESENÍ č. 35/02-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s c h v a l u j e 
koupi pozemku č.par. 1980 v k.ú. Bechyně od majitelů paní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a 
xxxx xxxxxxx za cenu 150 Kč za m

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ing. Pavel Houdek  
starosta města 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


