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

konaného dne 24. 4. 2019 
 

 
 

USNESENÍ č. 16/02-19 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 212/2019-sml, jejímž předmětem je poskytnutí dotace 

Tělovýchovné jednotě JISKRA Bechyně, IČ 14504481 v celkové výši výši 60.000 Kč, přičemž 
pro oddíl sportovní gymnastiky, cvičení rodičů s dětmi 10.000 Kč, pro oddíl kanoistiky 25.000 Kč 
a pro oddíl stolního tenisu 25.000, s tím, že dotace bude použita v jednotlivých oddílech 
na uhrazení nájmů za tělocvičny, registraci hráčů u svazů, proplácení cestovného na soutěže, 
dotaci jimi pořádaných sportovních akcí a nákupu sportovních potřeb a vybavení jimi užívaných 
prostor. 
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 213/2019-sml, jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
Zbytku světa Bechyně, IČ 75011034 ve výši 60.000 Kč na pořádání 47. ročníku koloběžkové 
Grand Prix Bechyně dne 27. 7. 2019. 
 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy č.ev. 230/2019-sml, jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
ve výši 100.000 Kč Spolku tradičních keramických řemesel, IČ 06162240 na pořádání 8. ročníku 
Bechyňských keramických trhů dne 27. 7. 2019. 

 

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

USNESENÍ č. 17/02-19 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   rozpočtové opatření č. 9/2019  
navýšení příjmů na: 
par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.2229 Ostatní přijaté vratky transferů ve výši 23.632 Kč 
příjem vratky transferu Základní školy Františka Křižíka Bechyně projekt 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001075 
par.3419 Ostatní sportovní činnost, pol.2229 Ostatní přijaté vratky transferů ve výši 672 Kč 
par.2169  Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady ve výši 1.000 Kč 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků ve výši 10.200 Kč, 
pol.3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 94.128 Kč 
snížení výdajů na: 
par.2310 Pitná voda, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 46.000 Kč 
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 
384.000 Kč  
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 575.000 Kč  
navýšení výdajů na: 
par.3113 Základní školy, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 6.000 Kč výměna oken, oprava špalet a 
fasády Základní školy Bechyně, Školní 293 
par.6402 Finanční vypořádání minulých let, pol.5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů ústřední úrovně ve výši 23.632 Kč vratka dotace Základní škola Františka Křižíka Bechyně 
projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001075 
par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 100.000 Kč 
péče o veřejnou zeleň 
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par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 1.005.000 Kč obnova sídl. Na Libuši, 4. etapa 
blok č.p. 687 - 697 
 

2.   rozpočtové opatření č. 10/2019  
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
217.800 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 37.800 
Kč daň z přidané hodnoty 
par.2141 Vnitřní obchod, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 70.000 Kč dotace Spolku 
tradičních keramických řemesel, IČ 06162240  na pořádání Keramických trhů v Bechyni 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5175 Pohoštění ve výši 5.500 Kč, pol. 5194 Věcné 
dary ve výši 4.500 Kč – oslavy 145 let od založení SDH Bechyně a 45 let od založení hasičského 
muzea 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 80.000 Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský festival 
dechových hudeb a Bechyňské doteky  
par.3419 Ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 20.000 Kč 
dotace Zbytku světa Bechyně, IČ 75011034, na Koloběžkovou Grand prix Bechyně 
 

3.   rozpočtové opatření č. 11/2019  
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 
ve výši 360.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 210.000 Kč 
oprava kanalizace v areálu městského stadionu  
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.6121 Budovy, haly a stavby 
ve výši 100.000 Kč Intenzifikace ČOV – dostavba kanalizace lokalita Čechova ulice  
par.2141 Vnitřní obchod, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 30.000 Kč dotace Spolku 
tradičních keramických řemesel, IČ 06162240  na pořádání Keramických trhů v Bechyni 
par.3392 Zájmová činnost v kultuře, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 20.000 Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský festival 
dechových hudeb a Bechyňské doteky  
 

4.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2019: 
USNESENÍ č. 57/08-18 Z, bod I., 2. ze dne 19. 12. 2018 
takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2019 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6.800.000 Kč  (navýšeno RO 
č. 10/2019 o 80.000 Kč, RO č.11/2019 o 20.000 Kč) 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat RO č. 9/2019, č. 10/2019, č. 11/2019 do rozpočtu města 
Bechyně na rok 2019. 
 
 

USNESENÍ č. 18/02-19 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu č. 37 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 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. 19/02-19 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej bytové jednotky č. 6 v domě Na Libuši čp. 666 Bechyně, o velikosti 3 + 1 ve 3. nadzemním 
podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8511/130108 k p.č.st. 2127/1 o výměře 551 m

2
 a 

ke společným částem budovy čp. 664, 665, 666 v k.ú. a obci Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 777.777 Kč. 
 

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

USNESENÍ č. 20/02-19 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í  
s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2018, a to bez výhrad. 
 

II.   s c h v a l u j e 
1. závěrečný účet města Bechyně včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Bechyně za rok 2018, které vykonali kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
 

2. plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2018 po konsolidaci: 
- celkové příjmy:                                                 158.001.734,69 Kč 
- celkové výdaje:                                                 157.666.301,06 Kč 
- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (přebytek):           335.433,63 Kč 
- třída 8 financování:               -  335.433,63 Kč 

 

3. účetní závěrku města Bechyně za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 
 

4. výsledek hospodaření města Bechyně k 31. 12. 2018 po zdanění (zisk) ve výši 23.075.269,58 Kč. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  
starosta města 

 
 
 


