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

konaného dne 20. 12. 2017 
 
 
 

USNESENÍ č. 69/08-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 37/2017  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 1.388 Kč příspěvek z Úřadu 
práce České republiky dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku 
snížení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 462 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 113,80 Kč, městské lesy – platy a 
zákonné odvody na sociální zabezpečení - pomocný pracovník v lesnictví – s účelovým znakem, 
pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci ve výši 575,80 Kč – bez účelového znaku 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 55.000 Kč – 
JSDH Bechyně 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 462 Kč, pol.5031 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 113,80 Kč – bez účelového znaku, 
pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní ve výši 4,80 Kč, pol.5424 Náhrady mezd v době 
nemoci ve výši 1.959 Kč – s účelovým znakem - městské lesy – platy a zákonné odvody na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění, náhrady mezd v době nemoci - pomocný pracovník v lesnictví 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 55.000 Kč oprava 
auta pro JSDH Bechyně 
 

2.   Rozpočtové opatření č. 38/2017  
snížení příjmů na: 
pol.1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ve výši 46.253 Kč 
par.3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 10.745 Kč 
par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 92.678 Kč, 
pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 210.228 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 600 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
4.453 Kč, pol.2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 32.359 Kč 
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
37.900 Kč 
par.6171 Činnost místní správy, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2.000 Kč  
par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 
pol.2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 32 Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ve výši 1.741.291 Kč 
pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 92.351 Kč 
pol.1121 Daň z příjmů právnických osob ve výši 1.007.158 Kč 
pol.1211 Daň z přidané hodnoty ve výši 1.965.375 Kč 
pol.1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 1.093 Kč 
pol.1381 Daň z hazardních her ve výši 1.925.133 Kč 
pol.1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 128.622 Kč 
pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 74.255 Kč 
pol.1345  Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 5.586 Kč 
pol.1511 Daň z nemovitých věcí ve výši 109.386 Kč 
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par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 1.317.942 Kč 
par.1037 Celospolečenské funkce lesů, pol.2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 
3.838 Kč 
par.3111 Mateřské školy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 19.219 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 79.149 Kč, 
pol.3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 4.585.148 Kč 
par.3632 Pohřebnictví, pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku ve výši 163.441 Kč 
par.3635 Územní plánování, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 58.080 Kč 
par.3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady ve výši 122.967 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2131 Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 35.565 Kč 
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol.2141 Příjmy z úroků ve výši 27.000 Kč 
snížení výdajů na: 
par.6112 Zastupitelstva obcí, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 24.000 Kč 
snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 
pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 13.049.351 Kč – 
převod finančních prostředků do následujícího období 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat RO č. 37/2018 a č. 38/2018 do rozpočtu města Bechyně na rok 
2017. 
 
 

USNESENÍ č. 70/08-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. rozpočet města Bechyně na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 ve výši 

167.247.400,27 Kč, celkovými výdaji třídy 5 a 6 ve výši 195.166.539,77 Kč a financováním třídy 8 
ve výši 27.919.139,50 Kč. 
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2018 zastupitelstvo schvaluje v členění dle přílohy tohoto 
usnesení č. 1 a č. 2. 

 

2. neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018: 
- Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839:         1.700.000 Kč 
- Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766:                   2.400.000 Kč 
- Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723:                     3.100.000 Kč 
- Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409:               516.000 Kč 
- Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:                        6.250.000 Kč 
- Služby města Bechyně, p.o.                                                                                   8.000.000 Kč 

 

3. investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018: 
- Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919:                                    200.000 Kč 

 

II.   s t a n o v u j e 
radě města rozsah provádění rozpočtových opatření v částkách do výše 30 mil. Kč (v jednotlivých 
případech), ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
v případech: 
 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. 
 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady. 

 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné, a má jen formální charakter, protože výdaj musí 
být realizován. 
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d) přesuny finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 Běžné výdaje a třídy 6 
Kapitálové výdaje. 

 
 

USNESENÍ č. 71/08-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
střednědobý výhled rozpočtu města Bechyně na období 2019 - 2022 s účinností od 1. 1. 2018 dle 
přílohy tohoto usnesení č. 3. 
 

II.   r o z h o d l a 
že platnost střednědobého výhledu rozpočtu města Bechyně na období 2018 - 2022, který byl 
schválen ZM Bechyně dne 21. 6. 2017, usnesením č. 31/04-17 Z končí dnem 31. 12. 2017. 
 
 

USNESENÍ č. 72/08-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   v y d á v á 
v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 54 
stavebního zákona změnu č. 4 Územního plánu obce Bechyně. Změna je vydána opatřením obecné 
povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

USNESENÍ č. 73/08-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r u š í 
usnesení č. 65/07-17 Z ze dne 22. 11. 2017 ve věci rozhodnutí o zrušení společnosti BYTENES 
Bechyně spol. s r.o. a o jejím vstupu do likvidace. 
 

II.   r o z h o d l o 
o tom, že společnost BYTENES Bechyně spol. s r.o. ukončí dnem 31. prosince 2017 svou činnost, 
s výjimkou provozování techniky pořízené z finančních prostředků státní dotace, konkrétně: 
 

1. nákladní automobil a nosič výměnných nástaveb – IVECO - typ IG12CE2BA – SPZ – 6C8 67-
91, nosič kontejnerů – NKH 8T-390 (výrobní číslo NH3068) a 
 

2. zvláštní motorové vozidlo pracovní stroj samojízdný – nosič výměnných nástaveb – NILFISK 
EPINGEN GMNH (osobní označení CITY RANGER 3500) -  SPZ – C02 43-28.  

 
 

USNESENÍ č. 74/08-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. prodej bytové jednotky č. 3 v domě Na Libuši čp. 649 Bechyně, o velikosti 1 + 1 v 1. nadzemním 
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6077/224398  ke stavební parcele parc. č. st. 2133/3 
o výměře 914 m

2
 a ke společným částem budovy čp. 649, 650, 651, 652, 653 v k. ú. a obci Bechyně, 

xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, za kupní cenu 503.000 Kč. 
 

2. prodej bytové jednotky č. 4 v domě Na Libuši čp. 631 Bechyně, o velikosti 2 + 1 v 2. nadzemním 
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6253/133428  ke stavební parcele parc. č. st. 2139/2 
o výměře 537 m

2
 a ke společným částem budovy čp. 631, 632, 633 v k. ú. a obci Bechyně, xxxxxxxx 
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xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxx, xxxxxx 
xxxxxxx, za kupní cenu 600.000 Kč. 
 

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

USNESENÍ č. 75/08-17 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 
usnesení č. 62/07-14 Z ze dne 10. 11. 2014 a č. 15/01-16 Z ze dne 24. 2. 2016. 
 

II.   r o z h o d l o 
1. poskytovat neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 700 Kč. 
 

2. poskytovat neuvolněným členům zastupitelstva, kteří vykonávají funkci : 
a) člena rady   ……………………………….měsíční odměnu ve výši 2.000 Kč, 
b) předsedy výboru nebo komise…………. měsíční odměnu ve výši     900 Kč, 
c) člena výboru nebo komise……………… měsíční odměnu ve výši     800 Kč. 

   

3. pokud bude člen rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise vykonávat ještě 
další funkce, náleží mu za souběh funkcí k odměně stanovené v bodě 2 další odměna za výkon 
funkce:    
a) předsedy výboru nebo komise ………….… měsíční odměna ve výši   200 Kč, 
b) člena výboru nebo komise ………………….měsíční odměnu ve výši   100 Kč. 

 

III.   s t a n o v í 
- odměna bude poskytována ode dne 1. ledna 2018,  
- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu,  
- v případě změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce,  
- usnesení je platné do konce volebního období 2014 – 2018, 
- poskytování odměn za výkon funkcí, uvedených v bodě 3 a) a b), se vztahuje i na osoby, které 

nejsou členy zastupitelstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  

starosta města 
 

 

 
 


