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Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 18.12.2019 
(usnesení č. 307 - 311) 

 
 
 

USNESENÍ č. 307/26-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 39/2019  
navýšení příjmů na: 
pol.4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 78.360 Kč finanční 
příspěvek z Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku  
navýšení výdajů na: 
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 56.835 Kč, 
pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 21.525 Kč sazenice a služby na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku 
 

2.   Změna rozpisu rozpočtu č. 2019/20  
snížení výdajů na: 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 10.000 Kč 
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5164 Nájemné ve výši 3.000 Kč 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5167 Služby školení a vzdělávání ve výši 290 Kč – 
JSDH Bechyně 
navýšení výdajů na: 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 10.000 Kč – opravy veřejného 
osvětlení 
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5164 Nájemné ve výši 3.000 Kč – služby, technická 
prohlídka a emise – městská policie 
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část, pol.5169 Nákup ostatních služeb Služby telekomunikací 
a radiokomunikací ve výši 290 Kč – telefonní poplatky – JSDH Bechyně 
 
 

USNESENÍ č. 308/26-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
rozpis rozpočtu města Bechyně pro rok 2020 podle podrobné rozpočtové skladby, která je přílohou č. 
1 tohoto zápisu. 
 

II.   p o v ě ř u j e 
vedoucí finančního odboru prováděním změn rozpisu rozpočtu v členění tzv. ORG, ORJ, 
záznamových jednotek, nástrojů, zdrojů, účelových znaků. 
 

 

USNESENÍ č. 309/26-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. rozpočet Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 na rok 2020 - viz příloha č. 2 

tohoto zápisu, 
2. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 1.700.000 Kč pro Mateřskou školu 

Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu, 
3. rozpočet Základní školy Františka Křižíka Bechyně na rok 2020 – viz příloha č. 2 tohoto 

zápisu, 
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4. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 2.300.000 Kč pro Základní školu 
Františka Křižíka Bechyně – viz příloha č. 2 tohoto zápisu, 

5. rozpočet Základní školy Bechyně, Školní 293 na rok 2020 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu, 
6. rozpis neinvestičního příspěvku od města Bechyně ve výši 2.960.000 Kč pro Základní školu 

Bechyně, Školní 293 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu, 
7. rozpočet Kulturního střediska města Bechyně na rok 2020 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu 

(neinvestiční příspěvek od města Bechyně ve výši 7.400.000 Kč je samostatnou položkou 
v rozpočtu Kulturního střediska města Bechyně na rok 2020), 

8. rozpočet Služeb města Bechyně na rok 2020 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu 
(neinvestiční příspěvek od města Bechyně ve výši 8.800.000 Kč je samostatnou položkou 
v rozpočtu Služeb města Bechyně na rok 2020). 

 

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

USNESENÍ č. 310/26-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   o d v o l á v á 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z funkce ředitele 
příspěvkové organizace Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409, dnem 31. prosince 2019 a to 
z důvodu zrušení této příspěvkové organizace. 
 
 

USNESENÍ č. 311/26-19 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Jahůdka dle přílohy založené u starosty 
města. 
 

II.   u k l á d á 
starostovi zajistit vyplacení mzdovou účtárnou příslušné organizace. 
 
 
 

  

 
 


