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Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne 10.01.2023  

(usnesení č. 1 – 9) 
 

 

USNESENÍ č. 1/1-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   u k l á d á  
vedoucí odboru finančního předložit RO č. 1/2023 na lednové zasedání ZM.  

 Termín: 18.01.2023 
 

USNESENÍ č. 2/1-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uložení finančních prostředků ve výši 60.000.000 Kč na termínovaný vklad na období jednoho týdne 
s automatickým obnovováním, úrok ve výši 6,45 % p. a., u Československé obchodní banky, a.s., 
IČ 00001350. 
  

 

USNESENÍ č. 3/1-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
výši příspěvku ze sociálního fondu pro rok 2023 (v souladu se schváleným rozpočtem města Bechyně 
na rok 2023) ve výši 12.600 Kč na zaměstnance města Bechyně a starostu a místostarostu s tím, že 
čerpání příspěvku je možné do konce roku 2025. V případě, že zaměstnanec neodpracuje celý rok, 
výše příspěvku se úměrně sníží. V případě, že zaměstnanec města Bechyně, starosta a místostarosta 
bude v pracovní neschopnosti po dobu přesahující dva po sobě následující měsíce, výše příspěvku ze 
sociálního fondu se mu rovněž úměrně zkrátí (tzn. o dobu nemoci). Čerpání se řídí Směrnicí pro 
čerpání sociálního fondu. 

 
 

USNESENÍ č. 4/1-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
1. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. ev. 006/2023-sml se SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Bechyně, IČ 46630716, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 
10.000 Kč na pořádání 20. ročníku soutěže Bechyňský sedmiboj pro kolektivy mladých 
hasičů.  

 

2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. ev. 007/2023-sml-sml s Českým rybářským 
svazem, z. s.,, místní organizace Bechyně, IČ 00477451, jejímž předmětem je poskytnutí 
finanční dotace ve výši 10.000 Kč na pořádání Rybářského plesu 2023 v Bechyni. 

 

3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. ev. 009/2023-sml-sml se společností Hospic sv. 
Jana N. Neumanna, o.p.s., IČ 70853517, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve 
výši 10.000 Kč na poskytnutí hospicové péče, odlehčovacích a dalších sociálních služeb 
občanům Bechyně v roce 2023. 

 

4. Uzavření darovací smlouvy č. ev. 008/2023-sml se společností Autis Centrum, o.p.s., 
IČ 02426374, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na 
financování služeb pro klienty s poruchou autistického spektra s trvalým pobytem v Bechyni. 
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II.   u k l á d á 
1. vedoucí odboru majetkového a právního uzavřít smlouvy v souladu s usnesením rady.  

    Termín: 15.02.2023 
2. předložit veřejnoprávní smlouvu č. ev. 010/2023-sml se společností Diakonie ČCE – středisko 

Rolnička, IČ 47268701, 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 v roce 2023 na jednání zastupitelstva města. Žadatel předkládá 
žádost o poskytnutí 54.000 Kč, rada města doporučuje poskytnutí finanční dotace ve výši 
20.000 Kč. 

Termín: 28.2.2023 
 

USNESENÍ č. 5/1-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 2 č. ev.414/2022-sml-2 ke smlouvě o dílo č. ev. 414/2022-sml s firmou Stanislav 
Návrat, se sídlem nám. T. G. Masaryka 137, 391 65 Bechyně, IČ 10323074, jehož předmětem je 
schválení více a méně prací u veřejné zakázky "Bechyně, U Stadionu – oprava komunikace". Cena 
veřejné zakázky je z důvodu více a méně prací ponížena o 398.993,26 Kč bez DPH. Konečná cena 
díla včetně DPH činí 1.674.420,89 Kč. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního seznámit příspěvkové organizace s usnesením rady.  

    Termín: 20.01.2023 
 

USNESENÍ č. 6/1-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
1. tom, že veřejná zakázka "Oprava řídícího systému výměníkové stanice VS 638 na Libuši, 

Bechyně" nebude zadána v režimu veřejné zakázky malého rozsahu II. stupně. 
 

2. tom, že veřejná zakázka "Oprava řídícího systému výměníkové stanice VS 638 na Libuši, 
Bechyně" bude zadána v režimu veřejné zakázky malého rozsahu I. stupně. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního vstoupit do jednání se společností Erding, a.s. a zajistit vyřešení 
havarijního stavu řídícího systému výměníkové stanice VS 638 na Libuši, Bechyně. V případě, že 
nedojde k dohodnutí vhodných podmínek pro město Bechyně, zahájit jednání s jiným možným 
dodavatelem. 

    Termín: 27.01.2023 
 

USNESENÍ č. 7/1-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
1. poskytnout finanční dar 

 4.000 Kč xxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 4.000 Kč xxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 4.000 Kč xxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 4.000 Kč xxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 4.000 Kč xxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 4.000 Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 3.000 Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

2. nevyhovět žádosti o poskytnutí daru 
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-   žadatelky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
II.   u k l á d á 

1. vedoucí odboru finančního vyplatit dary obdarovaným osobám dle bodu 1. tohoto usnesení.  
                       Termín: 20.01.2023 

2. vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí informovat o rozhodnutí rady žadatelku o dar dle 
bodu 2. tohoto usnesení.  

              Termín: 16.01.2023 
 

USNESENÍ č. 8/1-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
výjimku ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení č. 2/2011 xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které bude vydán parkovací lístek typu „A“. 

 

II.   u k l á d á   
sekretariátu zajistit vydání parkovacího lístku v souladu s tímto usnesením.  

 Termín: 31.01.2023 
 

USNESENÍ č. 9/1-23/R 

Rada města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í   
zprávu o bezpečnostní situaci ve městě.  

 
 
 


