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

konaného dne 22. 6. 2016 
 
 
 

USNESENÍ č. 36/03-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemku č.par. 921/2 trvalý travní porost o výměře 270 m

2
 v k.ú. Bežerovice manželům 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, 
za kupní cenu 60 Kč za m

2
 s tím, že náklady spojené s prodejem včetně daně z nabytí nemovitých 

věcí hradí kupující. 
 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru majetkového a právního prodat pozemek v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 37/03-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. prodej podílu o velikosti jedné id. poloviny části pozemku par.č.1487/9 o velikosti 54 m

2
 v k.ú. 

Bechyně, která byla v GP č. 1626-1/2016 nově označena par.č. 1487/24 manželům xxxxxxxxx a 
xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx do jejich společného jmění manželů a 
prodej podílu o velikosti jedné id. poloviny části par.č.1487/9 o velikosti 54 m

2
 v k.ú. Bechyně, 

která byla v GP č. 1626-1/2016 nově označena par.č. 1487/24 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, za celkovou kupní cenu 6.480 Kč. Kupující bude hradit náklady 
spojené s prodejem pozemku. 
 

2. prodej části pozemku par.č.1487/9 o velikosti 84 m
2
 v k.ú. Bechyně, která byla v GP č. 1626-

1/2016 nově označena par.č. 1487/23 paní xxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, 
za kupní cenu 10.080 Kč. Kupující bude hradit náklady spojené s prodejem pozemku. 
 

3. prodej podílu o velikosti jedné id. poloviny části pozemku par.č.1487/9 o velikosti 98 m
2
 v k.ú. 

Bechyně, která byla v GP č. 1626-1/2016 nově označena par.č. 1487/22  xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a prodej podílu o velikosti jedné id. poloviny části pozemku 
par.č.1487/9 o velikosti 98 m

2
 v k.ú. Bechyně panu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 

xxx, xxxxxxx, za kupní cenu 11.760 Kč. Kupující bude hradit náklady spojené s prodejem 
pozemku. 
 

4. prodej části pozemku par.č.1487/9 o velikosti 181 m
2
 v k.ú. Bechyně, která byla v GP č. 1626-

1/2016 nově označena par.č. 1487/21 paní xxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, 
za kupní cenu 21.720 Kč. Kupující bude hradit náklady spojené s prodejem pozemku. 
 

5. prodej pozemku par.č.1487/8 o velikosti 114 m
2
 v k.ú. Bechyně manželům xxxxxx a xxxxxxx 

xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, za kupní cenu 13.680 Kč. Kupující bude hradit 
náklady spojené s prodejem pozemku. 
 

6. prodej části pozemku par.č.1487/2 o velikosti 121 m
2
 v k.ú. Bechyně, která byla v GP č. 1626-

1/2016 nově označena par.č. 1487/20 paní xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxx, za kupní cenu 14.520 Kč. Kupující bude hradit náklady spojené s prodejem pozemku. 
 

7. prodej části pozemku par.č.1487/2 o velikosti 198 m
2
 v k.ú. Bechyně, která byla v GP č. 1626-

1/2016 nově označena par.č. 1487/19 panu xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxx, za kupní cenu 23.760 Kč. Kupující bude hradit náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

II.   u k l á d á  
vedoucí odboru majetkového a právního prodat pozemky v souladu s usnesením.  
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USNESENÍ č. 38/03-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o 
1. podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona o pořízení Změny č. 4 ÚPO Bechyně. 
2. podle § 45 odst. 4 stavebního zákona podmínit pořízení Změny č. 4 ÚPO Bechyně úhradou 

nákladů na její zpracování žadatel. 
3. pořizovatelem Změny č. 4 bude Městský úřad Tábor podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního 

zákona. 
 

II.   j m e n u j e 
pověřeným zastupitelem Ing. Josefa Válka. 
 
 

USNESENÍ č. 39/03-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   o d k l á d á 
záměr směny části pozemku společnosti Panství Bechyně SE č.par. 932/53 za pozemky města 
Bechyně, konkrétně č.par. 92, č,par. 2065 a část pozemku č.par. 930, vše v k.ú. Bechyně.  
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního informovat Panství Bechyně SE.  
 
 

USNESENÍ č. 40/03-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s c h v a l u j e 
úhradu nákladů na sanaci a opravu zdí v bytové jednotce Na Libuši 686/5 panu Richardu Maňákovi. 
 

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

USNESENÍ č. 41/03-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. prodej bytové jednotky č. 2 v domě Na Libuši čp. 663 Bechyně, o velikosti 3 + 1 

v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8135/134972 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2128/1 o výměře 540 m

2
 a ke společným částem budovy 661, 662, 663 v k.ú. a 

obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxx 
xxxxxxx, za kupní cenu 405.005 Kč. 
 

2. prodej bytové jednotky č. 5 v domě Na Libuši čp. 667 Bechyně, o velikosti 3 + 1 
v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8638/128725 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2126/1 o výměře 550 m

2
 a ke společným částem budovy 667, 668, 669 v k. ú. a 

obci Bechyně, paní xxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxx 
xxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 341.000 Kč. 
 

3. prodej bytové jednotky č. 4 v domě Na Libuši čp. 670 Bechyně, o velikosti 2 + 1 
v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6659/77102 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2125/2 o výměře 330 m

2
 a ke společným částem budovy 670, 671 v k. ú. a obci 

Bechyně, paní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, 
za kupní cenu 300.000 Kč. 
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4. prodej bytové jednotky č. 6 v domě Na Libuši čp. 677 Bechyně, o velikosti 2 + 1 
ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7009/132132 ke stavební parcele 
parc. č. st. 2122/2 o výměře 545 m

2
 a ke společným částem budovy 675, 676, 677 v k. ú. a 

obci Bechyně, paní xxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 
xxxxx, za kupní cenu 362.000 Kč. 

 

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

USNESENÍ č. 42/03-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  
se změnou v seznamu bytů, který byl schválen  usnesením č. 62 zastupitelstva města Bechyně dne 
19. 6. 2002 - prodej bytu č. 826/15 v domě čp. 826,827, k bytu náležejícího podílu o velikosti 
6266/241944 na společných částech budovy čp. 826, 827 a podílu o stejné velikosti na pozemku 
č.par. st. 1978/173 v k.ú. Bechyně novému nájemci - paní xxxxxx xxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx.   
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zaslat nabídku nájemci bytu a prodat byt v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 43/03-16 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 20/2016  
navýšení příjmů na: 
par.2212 silnice, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 775.000 Kč Tapros Tábor, 
a.s. - příspěvek na úhradu nákladů spojených s povedením finální úpravy povrchů komunikací 
v lokalitě U Studen 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 775.000 Kč  
(převod finančních prostředků do následujícího období) 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 21/2016  
navýšení příjmů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 
102.000 Kč 
snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 400.000 Kč 
obnova opěrné zdi v Klášterní ulici 
par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 600.000 Kč oprava komunikace na sídl. 
Na Libuši 1. etapa  
par.3113 základní školy, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.210.040 Kč - opravy v Základní škole 
Bechyně, Školní 293  
navýšení výdajů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 1.000.000 Kč 
oprava chodníků na sídl. 5. května a na sídl. Na Libuši 
par.3113 základní školy, pol.6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
ve 1.181.000 Kč investiční transfer Základní škole Bechyně, Školní 293 na rekonstrukci podlahy 
tělocvičny, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 29.040 Kč projekt na podlahové vytápění 
tělocvičny v Základní škole Bechyně, Školní 293 
par.3549 ostatní speciální zdravotnická péče, pol.5213 neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 2.000 Kč finanční dar Klinickým laboratořím 
Tábor, a.s., IČ 26943697 
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par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5168 zpracování dat a služby související 
s informačními technologiemi ve výši 80.000 Kč služby GIS, správa programu veřejné zakázky 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5151 studená voda ve výši 20.000 Kč voda nebytové prostory 
 

3.   Rozpočtové opatření č. 22/2016  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 81.500 Kč dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce 
par.6171 činnost místní správy, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.520 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6171 činnost místní správy, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  60.830 Kč, 
pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
ve výši 15.200 Kč, pol.5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní ve výši 5.470 Kč - plat a zákonné 
odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - sociální pracovnice, par.6171 činnost místní 
správy, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.520 Kč - navýšení stravného - sociální fond města 
Bechyně - viz příloha č.1 
 

4.   změnu závazného ukazatele  
investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2016: 
Usnesení č.2/01-16 Z, I., bod 6. ze dne 24. 2. 2016 
takto: 
investiční transfer pro Základní školu Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 pro rok 2016 činí:  
pol.6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  1.391.000,- Kč 
(navýšeno RO č.21/2016 o 1.181.000 Kč) 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 20/2016 - č. 22/2016 do rozpočtu města Bechyně na rok 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ing. Pavel Houdek  
starosta města 

 

 

 

 


