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Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 10. 2018 
(usnesení č. 283 - 289) 

 
 
 

USNESENÍ č. 283/19-18 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. použití rezervního fondu ve výši 50.000 Kč u Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 

859 k posílení fondu investic, fondu reprodukce majetku. 
2. použití fondu investic, fondu reprodukce majetku Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 

859 do výše 50.000 Kč na opravu robotu ve školní kuchyni a výměnu pískování škrabky 
na zeleninu. 

 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního seznámit Mateřskou školu Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 s usnesením 
rady. 

 

USNESENÍ č. 284/19-18 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu rozpisu rozpočtu č. 2018/12 
snížení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol. 5139 Nákup materiálu ve výši 4.000 Kč 
par.3341 Rozhlas a televize, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 5.000 Kč 
par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.5151 Studená voda ve výši 4.400 Kč, pol.5031 
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 
4.000 Kč, pol.5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2.000 Kč, pol.5131 
Potraviny ve výši 600 Kč, pol.5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 4.000 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5164 Nájemné ve výši 1.000 Kč, pol.5168 Zpracování 
dat a služby související s informačními technologiemi ve výši 2.000 Kč, pol.5361 Nákup kolků ve výši 
1.000 Kč, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 1.000 Kč  
par.6171 Činnost místní správy, pol.5166 Konzultační, poradenské a právní služby ve výši 60.000 Kč, 
pol.5042 Odměny za užití počítačových programů ve výši 45.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5132 Ochranné pomůcky ve výši 4.000 Kč 
ochranné pomůky pro pracovníky v městských lesích 
par.3341 Rozhlas a televize, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 5.000 Kč kontrola městského 
rozhlasu 
par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.5154 Elektrická energie ve výši 15.000 Kč elektrická 
energie bazén 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5154 Elektrická energie ve výši 5.000 Kč komunální 
služby elektrická energie 
par.6171 Činnost místní správy, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 43.000 Kč, pol.5151 Studená voda 
ve výši 5.000 Kč, pol.5154 Elektrická energie ve výši 12.000 Kč, pol.5169 Nákup ostatních služeb 
ve výši 45.000 Kč - činnost místní správy – materiál, voda, elektrická energie, služby  
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č.2018/12 do rozpočtu města na rok 
2018. 
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USNESENÍ č. 285/19-18 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 597/2018-sml se spolkem Tělovýchovná jednota 

"Bechyně bulldogs", IČ 60061448, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč 
na nákup molitanové švédské bedny. 

2. uzavření darovací smlouvy č.ev. 598/2018-sml s xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxx, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč. Uzavření smlouvy 
je podmíněno schválením rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Bechyně. 

 

II.   u k l á d á 
1. odboru majetkovému a právnímu uzavřít smlouvy v souladu s usnesením. 
2. vedoucí odboru finančního 

a) dotaci pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Bechyně, IČ 00477451 řešit 
v návrhu rozpočtu na rok 2019. 

b) předložit RO zastupitelstvu města, které se bude týkat navýšení finančních prostředků 
o 4.000 Kč - dar pro xxxxxxxxx. 

 

USNESENÍ č. 286/19-18 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
- z titulu valné hromady společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. s tím, aby společnost 

BYTENES Bechyně spol. s r.o. bezplatně převedla do vlastnictví města Bechyně pracovní 
stroj  NILFISK EPINGEN GmbH (obchodní označení CITY RANGER 3500) -  SPZ - C02 43-
28 s účinností k 1. říjnu 2018 

- - s přijetím daru v podobě pracovního stroje   NILFISK EPINGEN GmbH (obchodní označení 
CITY RANGER 3500) -  SPZ - C02 43-28 do vlastnictví města Bechyně s účinností k 1. říjnu 
2018 

- s předáním pracovního stroje  NILFISK EPINGEN GmbH (obchodní označení CITY 
RANGER 3500) -  SPZ - C02 43-28 k hospodaření příspěvkové organizaci Služby města 
Bechyně, p.o. s účinností k 1. říjnu 2018 

 

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

 

USNESENÍ č. 287/19-18 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
dodatek č. 2 k Pověření k uzavírání smluv, jehož předmětem je nové znění písm. B.) odst. 1. Bod 7.), 
který se doplňuje o „smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN". 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního vydat úplné znění Pověření k uzavírání smluv. 
  

USNESENÍ č. 288/19-18 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s uzavřením Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 v období od 27. 12. 2018 do 31. 12. 
2018. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi informovat ředitelku MŠ s usnesením rady města. 
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USNESENÍ č. 289/19-18 R 

Rada města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
s uzavřením výpůjční smlouvy na kancelář pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem vykonávání 
funkce psychologa školních dětí. Výpůjční smlouva se uzavírá bezúplatně na dobu určitou od 1. 10. 
2018 do 30. 6. 2019. 
 

II.   u k l á d á 
řediteli ZŠ Školní zajistit uzavření smluv v souladu se zřizovací listinou Základní školy Bechyně, Školní 
293, výpůjční smlouvou č.ev. 277/2009-sml, tímto usnesením a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. 
 

 

 
 


