
Usnesení z 17. schůze Rady města Bechyně konané dne 06.09.2022  

(usnesení č. 179 – 185) 
 

 

USNESENÍ č. 179/17-22/R 

Rada města Bechyně 

I.    r o z h o d l a    
uzavřít s xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, smlouvu 
o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, v prvním podlaží domu čp. 7 v Bechyni na nám. 
T. G. Masaryka. Smlouva o nájmu bytu bude s xxxxxxxxxxxxxx uzavřena na dobu určitou jednoho 
roku poté, co skončí nájem bytu xxxxxxxxxxxxxxx. Nájemné vč. způsobu jeho zvyšování bude s 
xxxxxxxxxxxxxx sjednáno ve stejné výši, jako je v současné době sjednáno nájemné 
s xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

II.   u k l á d á   
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí postupovat v souladu s tímto usnesením.  

Termín: 30.11.2022 
 

USNESENÍ č. 180/17-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
přidělit byt č. 4 o velikosti 2+1 ve druhém podlaží domu čp. 812 v Bechyni na sídl. Obránců míru 
společnosti MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o., IČ 42406960, se sídlem Na Libuši 891, 
391 65 Bechyně. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude 
sjednáno ve výši 55 Kč/m
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 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 36/5-22/R ze dne 

08.03.2022. Byt se přiděluje jako služební k ubytování zaměstnanců společnosti. Rada města 
souhlasí, aby společnost MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o. dala byt svým zaměstnancům 
do podnájmu. 

 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady města společnosti MICRO-
EPSILON Czech Republic, spol. s r. o.  

Termín: 20.09.2022 
 

USNESENÍ č. 181/17-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
vypůjčit MUDr. Pavlíně Prokůpkové, nar. 11.11.1981, IČ 71911715, trvale bytem Bechyně, sídl. 
Obránců míru 808, k vybavení ordinace zubního lékaře tyto movité věci: sestavu nábytku, 
kancelářskou židli, sedák lékařský, pračku se sušičkou, mrazák Candy, rentgen, křeslo DIPLOMAT 
DM 20 se souborem doplňků DIPLOMAT CONSUL DC 170 včetně dentální odsávačky, skříňky 
pro kompresor a sníženého stolku, pracovní stůl. 

 

II.   p o v ě ř u j e  
starostu města uzavřením výpůjční smlouvy.  

 

III.   u k l á d á  
vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí zajistit uzavření výpůjční smlouvy.  

Termín: 31.10.2022  
 

 



USNESENÍ č. 182/17-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e    
Rozpočtové opatření č. 25/2022  
navýšení příjmů na: 
pol.4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 342.000 
Kč – neinvestiční dotace na výdaje související s konáním voleb do zastupitelstva územního 
samosprávného celku – města Bechyně a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 
navýšení výdajů na: 
par.6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol.5019 Ostatní platy ve výši 3.000 
Kč, pol.5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 270.000 Kč, pol.5029 Ostatní platby za provedenou práci 
j. n. ve výši 1.000 Kč, pol.5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1.050 Kč, 
pol.5139 Nákup materiálu j. n. ve výši 12.000 Kč, pol.5161 Poštovní služby ve výši 4.108 Kč, pol.5162 
Služby elektronických komunikací ve výši  4.342 Kč, pol.5164 Nájemné ve výši 20.000 Kč, pol.5169 
Nákup ostatních služeb ve výši 24.500 Kč, pol.5173 Cestovné ve výši 2.000 Kč – výdaje související 
s konáním voleb do zastupitelstva územního samosprávného celku – města Bechyně a 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky 

 

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

1. zapracovat rozpočtové opatření č. 25/2022 do rozpočtu města Bechyně na rok 2022.  
Termín: 30.09.2022 

2. předložit rozpočtová opatření č. 26/2022 – č. 29/2022 na zasedání zastupitelstva.  
Termín: 07.09.2022 

 

USNESENÍ č. 183/17-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření darovací smlouvy č. ev. 459/2022-sml se xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč 
na zajištění cen pro účastníky tradičního Tenisového turnaje PP Štoly dne 03.09.2022. 

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. ev. 460/2022-sml s xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 
10.000 Kč k zajištění tradiční akce pro děti Pohádková Bechyně dne 01.10.2022. 

 

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

1. uzavřít smlouvy v souladu s usnesením. 
    Termín: 30.09.2022 

2. předložit veřejnoprávní smlouvu č. ev. 461/2022-sml s Tělovýchovnou jednotou Bechyně, 
spolek, IČ 14504481, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na provozní náklady spolku 
na jednání zastupitelstva města. Spolek předkládá žádost o poskytnutí 120.000 Kč, rada 
města doporučuje poskytnutí finanční dotace ve výši 120.000 Kč. 

    Termín: 30.09.2022 
3. předložit veřejnoprávní smlouvu č. ev. 462/2022-sml se spolkem FC Bechyně, z. s., 

IČ 6847717, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na provozní náklady spolku na jednání 
zastupitelstva města. Spolek předkládá žádost o poskytnutí 100.000 Kč, rada města 
doporučuje poskytnutí finanční dotace ve výši 100.000 Kč. 

Termín: 30.09.2022 
 

 

 

 



USNESENÍ č. 184/17-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě č. ev. 457/2022-sml se společností CETIN a. 
s., jejímž předmětem je souhlas se zatížením 4 m
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 městského pozemku – chodníku p. č. 2016 v k. ú. 

Bechyně umístěním a provozováním podzemního komunikačního vedení k pozemku p. č. st. 313, 
jehož součástí je dům čp. 485 v Zářečí, Bechyně, za jednorázovou náhradu ve výši 3.500 Kč + DPH 
(tj. 4.235 Kč). 

 

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

  
 

USNESENÍ č. 185/17-22/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
o tom, že veřejná zakázka "Oprava bytové jednotky č. 5 v čp. 676 – sídl. Na Libuši, Bechyně" bude 
zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu I. stupně. 

 

II.   r o z h o d l a 
o tom, že veřejná zakázka bude zadána společnosti Táborské stavby, s.r.o., IČ 04546173, se sídlem 
Purkyňova 2986, Tábor. 

 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního zajistit vystavení objednávky.   

Termín: 16.09.2022 
 
 
 


