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Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 24.03.2020 
(usnesení č. 53 – 57) 

 

 
 
 

USNESENÍ č. 53/07-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu rozpisu rozpočtu č. 2020/3   
snížení výdajů na: 
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 12.000 Kč  
par.5213 Krizová opatření, pol.5903 Rezerva na krizová opatření ve výši 70.000 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 12.000 Kč oprava 
zastřešení přístřešků na kontejnery 
par.5213 Krizová opatření, pol.5139 Nákup materiálu ve výši 70.000 Kč hygienické prostředky 
(ochrana před koronavirem)  
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 2020/3 do rozpočtu města Bechyně 
na rok 2020. 
 
 

USNESENÍ č. 54/07-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Odpisové plány (plány účetních odpisů) příspěvkových organizací zřízených městem Bechyně na rok 
2020 (dle přílohy založené na finančním odboru). 
 

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

USNESENÍ č. 55/07-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. účetní závěrku Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839 za rok 2019. 
2. účetní závěrku Základní školy Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766 za rok 2019. 
3. účetní závěrku Základní školy Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 za rok 2019. 
4. účetní závěrku Služeb města Bechyně, p. o., IČ 06678769 za rok 2019. 
5. účetní závěrku Kulturního střediska města Bechyně, IČ 00366919 za rok 2019. 

 

II.   s c h v a l u j e 
1. hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 za rok 

2019, které skončilo se ziskem 88.904,62 Kč. 
2. hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Františka Křižíka Bechyně za rok 2019, 

které skončilo se ziskem 165.482,43 Kč. 
3. hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Bechyně, Školní 293 za rok 2019, které 

skončilo se ziskem 138.604,85 Kč. 
4. hospodaření příspěvkové organizace Služby města Bechyně, p. o. za rok 2019, které skončilo 

se ziskem 30.497,68 Kč. 
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5. hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Bechyně za rok 2019, které 
skončilo se ztrátou 63.324,82 Kč. 

 

III.   s c h v a l u j e 
1. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu Mateřské školy 

Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši 88.904,62 Kč. 
2. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu Základní školy 

Františka Křižíka Bechyně ve výši 165.482,43 Kč. 
3. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu Základní školy 

Bechyně, Školní 293 ve výši 138.604,85 Kč. 
4. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu Služeb města 

Bechyně, p. o. ve výši 30.497,68 Kč. 
5. úhradu zhoršeného výsledku hospodaření (ztráty) za rok 2019 Kulturního střediska města 

Bechyně ve výši 63.324,82 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace. 
 

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

 

USNESENÍ č. 56/07-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
umístění předzahrádek v rozsahu podaných žádostí před provozovnami: 

a) Ladislav Švejda, nám. T. G. Masaryka 11, IČ 13520199 – restaurace Protivínka 
b) Penzion u Pichlů s. r. o., Na Libuši 1002, IĆ 26099055 – pivnice Hermína 
c) Michaela Vojtková, nám. T. G. Masaryka 148, IČ 08077541 – vinárna  

 

II.   r o z h o d l a 
o těchto podmínkách při provozování předzahrádek: 

a) povolení se vydává na období od 01.04.2020 do 31.10.2020 
b) do 7 dnů po ukončení povolení bude předzahrádka odklizena 
c) na předzahrádce, ani na její součásti (např. na zábradlí) není povoleno umisťovat žádné 

reklamy 
d) provozovatel předzahrádky předem oznámí termín zahájení stavby předzahrádky městské 

policii k upřesnění umístění a rozměru stavby 
e) do celkového záboru veřejného prostranství je započtena skutečná výměra, případně i 

celková výměra částečně zabraného parkovacího místa 
 

III.   u k l á d á 
odboru finančnímu seznámit žadatele s usnesením rady a zajistit vyměření poplatku v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. 
 
 

USNESENÍ č. 57/07-20 R 

Rada města Bechyně 

I.   r o z h o d l a 
o tom, že veřejná zakázka "Obnova sídl. Na Libuši, 5. etapa" bude zadána firmě Stanislav Návrat 
se sídlem nám. T. G. Masaryka 137, 391 65 Bechyně, IČ 10323074. 
 

II.   s c h v a l u j e 
1. uzavření smlouvy o dílo č. ev. 163/2020-sml. s firmou Stanislav Návrat se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 137, 391 65 Bechyně, IČ 10323074, jejímž předmětem je realizace stavby "Obnova 
sídl. Na Libuši, 5. etapa - část komunikace". 
 

2. uzavření smlouvy o dílo č. ev. 164/2020-sml. s firmou Stanislav Návrat se sídlem nám. T. G. 
Masaryka 137, 391 65 Bechyně, IČ 10323074, jejímž předmětem je realizace stavby "Obnova 
sídl. Na Libuši, 5. etapa - část kanalizace". 
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III.   u k l á d á 
vedoucí odboru investičního: 

a) poslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří byli vyzváni k účasti 
v elektronické aukci. 

 

b) zajistit uzavření smluv o dílo. 
Termín: ihned 


