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

konaného dne 29. 3. 2017 
 
 
 

USNESENÍ č. 6/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu o činnosti Městské policie Bechyně za rok 2016. 
 
 

USNESENÍ č. 7/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o 
o zřízení pracovní skupiny, ve složení Ing. Houdek, Ing. Rejlek, RSDr. Mičan, Mgr. Ondřich a pan 
Zelenka, ke společnému jednání s římskokatolickou církví o možnostech užívání františkánského 
kláštera a klášterní zahrady s Nadačním fondem Konvent Pax, vlastníkem nemovitosti.  
 
 

USNESENÍ č. 8/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 4/2017  
navýšení příjmů na: 
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.4132 Převody z ostatních 
vlastních fondů ve výši 246 Kč 
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 1.057.754 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3419 Ostatní tělovýchovná činnost, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 30.000 Kč finanční dary 
fyzickým osobám na sportovní akce a činnost 
par.3319 Ostatní záležitosti kultury, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 3.000 Kč finanční dar pro xxxx 
xxxxx, xxxxxxx 
par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5229 Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím ve výši 3.000 Kč finanční dar Prevent 99 z.ú. 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 
650.000 Kč oprava kanalizace Písecká ulice u kotelny 
par.3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 169.000 Kč 4. etapa výměny oken v Základní škole 
Františka Křižíka Bechyně 
par.3634 Lokální zásobování teplem, po.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 203.000 Kč 
na zpracování projektové dokumentace na obnovu teplovodu na sídl. Obránců míru  
 

2.   Rozpočtové opatření č. 5/2017   
navýšení příjmů na: 
pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 572.000 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  416.000 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 100.000 Kč, pol.5032 Povinné 
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pojistné na veřejné zdravotní ve výši 36.000 Kč, pol.5167 Služby školení a vzdělávání ve výši 10.000 
Kč, pol.5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 10.000 Kč 
 - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, školení a pohonné hmoty - 
pečovatelská služba označení s účelovým znakem 
snížení výdajů na: 
par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 Platy 
zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 416.000 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, pol.5167 Služby školení a vzdělávání ve výši 10.000 
Kč, pol.5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 10.000 Kč 
 - platy a zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, školení a pohonné hmoty - 
pečovatelská služba označení bez účelového znaku 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 572.000 Kč  
 

3.   Rozpočtové opatření č. 6/2017  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 75.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 75.000 Kč dotace na provoz pro Kulturní středisko města Bechyně 
 

4.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2017: 
USNESENÍ č. 81/06-16 Z, bod I., 2. ze dne 21. 12. 2016 
takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2017 činí: 
pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5.780.000 Kč  (navýšeno RO 
č.6/2017 o 75.000 Kč) 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpočtu prováděnou RO č. 4/2017 - č. 6/2017 
do rozpočtu města na rok 2017. 
 

III.   r e v o k u j e 
RO č. 1/2017 ze dne 18. 1. 2017, které se týkalo podseskupení položek 135 Ostatní odvody 
z vybraných činností a služeb. 
 

IV.   b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o opravě schváleného rozpočtu na položkách 1381, 1382 a 1383 takto: 
pol.1381 Daň z hazardních her ve výši 3.250.000 Kč 
pol.1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 1.000 Kč 
pol.1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 39.000 Kč 
 
 

USNESENÍ č. 9/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Plán financování obnovy vodovodů na období 2017-2026 pro soustavu Bechyňsko. 
 
 

USNESENÍ č. 10/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 54 stavebního 
zákona, změnu č. 2 Územního plánu obce Bechyně.  
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Územní plán je vydán opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

USNESENÍ č. 11/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej části pozemku par.č. 990/3 o výměře 7 m

2
 v k.ú. Bechyně, která je v GP č.1653-19/2016 

ze dne 8. 12. 2016 označena novým par.č.990/41 těmto vlastníkům jednotek v podílech níže 
uvedených: 
xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6079/141779 
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 3569/141779  
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl 3569/141779  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6079/141779  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6079/141779  
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6470/141779  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl 6449/141779  
xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6470/141779  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6079/141779  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6079/141779  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 3569/141779  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6449/141779 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl 3569/141779  
xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6079/141779  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 3235/141779  
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 3235/141779  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6079/141779  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, podíl 3569/141779  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6449/141779  
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6079/141779  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6470/141779  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6470/141779  
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl 3569/141779  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 6449/141779  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 3569/141779  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, podíl 3569/141779 
(městu Bechyně zůstává podíl 6449/141779) 
za celkovou kupní cenu 840 Kč.  
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 12/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
odkoupení pozemků č.par. 1984/27, 1984/28, 1984/29, 1984/30, 1984/31, 1984/32 a  1984/33 v k.ú. 
Bechyně od xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx 
xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10 Kč za m

2
 

s tím, že náklady s převodem uhradí město Bechyně. 
 

II.   r e v o k u j e 
usnesení č. 22/02-04 Z ze dne 12.5.2004 ve věci odkoupení částí pozemků č.par.1984/15, 1984/17, 
1984/19, 1984/21, 1984/23, 1984/25 a 1984/26 v k.ú. Bechyně od xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. 
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III.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit odkoupení pozemků. 
 
 

USNESENÍ č. 13/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku č.par. 70/2 koryto vodního toku umělé, vodní plocha o výměře 623 m

2
 v k.ú. 

Hvožďany u Bechyně.  
 

II.   k o n s t a t u j e 
že má v úmyslu prodat pozemek č.par. 70/2 v k.ú. Hvožďany u Bechyně, na němž se nachází vodní 
tok - Hvožďanský potok, správci drobných vodních toků, jímž je státní podnik Lesy České republiky, 
s.p. 
 

III.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zveřejnit záměr prodeje. 
 
 

USNESENÍ č. 14/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  
s tím, aby město Bechyně podalo žádost o převod pozemků par.č. 591/1 o výměře 243 m

2
 a par.č. 

591/2 o výměře 397 m
2
  v k.ú. Senožaty u Bechyně na Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu podat žádosti o bezúplatné převody v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 15/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
odkoupení pozemku stp.č. 31 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 602 m

2
, jehož součástí je stavba - 

budova bez čp., stavba občanského vybavení, pozemku stp.č. 32 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 354 m

2
, jehož součástí je stavba - budova bez čp., objekt občanské vybavenosti a pozemku 

stp.č. 33 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m
2
, jehož součástí je stavba - budova s  čp. 3, 

objekt občanské vybavenosti, vše v k.ú. Bechyně od Jihočeského kraje za kupní cenu 7.200.000 Kč, a 
úhradu nákladů spojených s prodejem objektu ve výši 16.000 Kč. 
 

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

USNESENÍ č. 16/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu č. 30 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. 
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USNESENÍ č. 17/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
na žádost ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2, tento text: 
Zastupitelstvo města Bechyně projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i 
samotný bezúplatný převod pozemků KN par.č. 2057/15, par.č. 2057/18, par.č. 2057/13, par.č.2057/4, 
par.č. 2057/9, par.č. 2057/20 a par.č. 2057/21 v k.ú. Bechyně, (dále jen "převáděný majetek") 
z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Bechyně. Město akceptuje zatížení všech převáděných pozemků věcným 
břemenem.   
Město Bechyně se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej ve veřejném zájmu jako 
veřejné účelové komunikace. Město Bechyně se dále zavazuje, že převáděný majetek nebude užíván 
ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani nebude pronajímán či přenechán do pachtu, to vše 
po dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  
V případě, že město Bechyně nebude převáděný majetek nebo jeho části užívat ve veřejném zájmu, 
bude jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo jej pronajímat či přenechávat 
do pachtu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou převáděný majetek měl ke dni 
právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu. 
Město Bechyně se dále zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími 
podmínkami do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží, to vše ani zčásti, 
ve prospěch třetí osoby převáděný majetek. V případě porušení tohoto závazku se město Bechyně 
zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném 
místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu 
platného ke dni nabytí předmětného majetku městem Bechyně. Úhradou této smluvní pokuty závazek 
města Bechyně nepřevést, jinak nezcizit ani nezatížit převáděný majetek (to vše ani zčásti), zaniká. 
Město Bechyně se zavazuje vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou 
písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok 
předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož 
zachování se město Bechyně smluvně zavázalo. Za porušení tohoto závazku uhradí město Bechyně 
převodci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení 
převodcem písemně vyzván. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního odpovědět Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 
 
 

USNESENÍ č. 18/02-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Bechyně, IČ 14504481. Dotace 
bude rozdělena pro oddíly v tomto poměru: 
- sportovní gymnastika, cvičení rodičů s dětmi - 20.000 Kč 
- kanoistika  - 10.000 Kč 
- stolní tenis - 10.000 Kč 
- tenis - 30.000 Kč. 
Dotace bude použita v jednotlivých oddílech na uhrazení nájmů za tělocvičny, registraci hráčů 
u svazů, pořádání sportovních akcí a nákupu sportovních potřeb. 
 

II.   s c h v a l u j e 
uzavření veřejnoprávní smlouvy ev.č. 50/2017-sml o poskytnutí dotace s Tělovýchovnou jednotou 
Jiskra Bechyně, IČ 14504481 ve výši 70.000 Kč. 
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III.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu seznámit žadatele s usnesením zastupitelstva a uzavřít smlouvu 
v souladu s usnesením. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ing. Pavel Houdek  

starosta města 

 

 

 

 
 
 

 


