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

konaného dne 24.06.2020 
 
 
 

USNESENÍ č. 15/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Rozpočtové opatření č. 8/2020   
navýšení příjmů na: 
pol.1341 Poplatek ze psů ve výši 19.000 Kč 
par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary 
ve výši 5.000 Kč 
par.3612 Bytové hospodářství, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 167.263 Kč 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.2321 Přijaté neinvestiční dary ve výši 250.000 Kč dar 
od společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o., IČ 63907291 finanční dar  
snížení výdajů na: 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 2.000 Kč  
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 56.737 Kč 
projektová dokumentace parkoviště sídl. Písecká  
navýšení výdajů na: 
par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 2.000 
Kč dar pro spolek Podpůrná jednota Svépomoc v Bechyni 
par.3634 Lokální zásobování teplem, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 220.000 Kč výběrové 
řízení na tepelné hospodářství 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 90.000 Kč 
geometrické plány a ostatní služby  
par.6171 Činnost místní správy, pol.5168 Zpracování dat a služby související s informačními a 
komunikačními technologiemi ve výši 40.000 Kč, pol.5172 Programové vybavení ve výši 58.000 Kč, 
pol.6111 Programové vybavení ve výši 90.000 Kč prodloužení technické podpory na servery, disková 
pole a firewally, licence základního software firewallů a serverů, licence pro zálohování 
 

2. Rozpočtové opatření č. 9/2020   
snížení příjmů na: 
pol.1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ve výši 1.400.000 Kč 
pol.1121 Daň z příjmů právnických osob ve výši 2.185.415 Kč 
pol.1211 Daň z přidané hodnoty ve výši 1.200.000 Kč 
- snížení daňových příjmů v souvislosti s koronavirovou krizí  
snížení výdajů na: 
par.2212 Silnice, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 300.000 Kč opravy komunikací 
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 500.000 Kč 
opravy chodníků a parkovišť, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 206.263 Kč projektová 
dokumentace parkoviště sídl. Písecká  
par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 54.152 Kč 
prvky na dětské hřiště   
par.3612 Bytové hospodářství, pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 950.000 Kč demolice 
bytového domu v Senožatech  
par.3632 Pohřebnictví, pol.5171 Opravy a udržování ve výši 150.000 Kč opravy na hřbitovech 
par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 950.000 Kč Dům pro seniory v 
Klášterní ulici 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 1.500.000 Kč 
rampa a mycí box, pol.6130 Pozemky ve výši 175.000 Kč výkup pozemků v Senožatech 
 

3. Rozpočtové opatření č. 10/2020  
navýšení příjmů na: 
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
217.800 Kč 
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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 100.000 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 80.000 Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský festival 
dechových hudeb, Divadlo v Trávě a Bechyňské doteky  
 
4. Rozpočtové opatření č. 11/2020   
navýšení příjmů na: 
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 3.000 Kč 
pol.1341 Poplatek z psů ve výši 11.003 Kč 
par.3631 Veřejné osvětlení, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 9.097 Kč 
snížení výdajů na: 
par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 36.900 
Kč 
navýšení výdajů na: 
par.5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol.5321 Neinvestiční transfery 
obcím ve výši 50.000 Kč poskytnutí finančního daru partnerskému městu Heřmanův Městec v rámci 
veřejné sbírky s názvem „Veřejná sbírka na podporu občanů postižených povodní v Heřmanově 
Městci“  
par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 10.000 
Kč poskytnutí finančního daru  Sdružení lázeňských míst ČR na spolufinancování marketingové 
kampaně „Jedeme do lázní" 
 

5. změna závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2020: 
USNESENÍ č. 50/06-19 Z ze dne 18.12.2019 
takto: neinvestiční příspěvek pro Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 pro rok 2020 činí: 
pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7.480.000 Kč   
(navýšeno RO č. 10/2020 o 80.000 Kč) 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru finančního zapracovat rozpočtová opatření č. 8/2020 – č. 11/2020 do rozpočtu města 
Bechyně na rok 2020. 
 
 

USNESENÍ č. 16/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prominutí pohledávky za pokuty ve výši 24.000 Kč za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx. 
 
 

USNESENÍ č. 17/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ev. 300/2020-sml, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
100.000 Kč Spolku tradičních keramických řemesel, IČ 06162240 na pořádání 9. ročníku 
Bechyňských keramických trhů dne 25.07.2020. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu uzavřít smlouvu v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 18/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemku p. č. st. 84 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m

2
, jehož součásti je stavba 

občanského vybavení bez čp., vše v k. ú. Hvožďany u Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 8.000 Kč. 
 

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

USNESENÍ č. 19/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
Změnu č. 8 Seznamu majitelů chat v k.ú. Hvožďany u Bechyně, když v tomto seznamu se mění 
kupující u chaty na p. č. st. 157: 
-   xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

II.   u k l á d á 
odboru majetkovému a právnímu zapracovat změny do seznamu. 
 
 

USNESENÍ č. 20/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemku p. č. st. 31 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m

2
 a podílu o velikosti id. 

880/1000 na stavbě technického vybavení (budova býv. vodojemu bez čp. a č. ev.) postavené na 
pozemku p. č. st. 31, vše v k. ú. Senožaty u Bechyně panu xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 336.184,56 Kč s tím, že kupující hradí náklady 
spojené s prodejem. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit prodej v souladu s usnesením. 
 
 

USNESENÍ č. 21/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
nabídku daru v podobě pozemku p. č. 955 lesní pozemek o výměře 306 m

2
 v k. ú. Hvožďany u 

Bechyně od paní xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního uzavřít darovací smlouvu. 
 
 

USNESENÍ č. 22/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
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1. z titulu valné hromady společnosti BYTENES Bechyně spol. s r. o. s tím, aby společnost 
BYTENES Bechyně spol. s r. o. darovala městu Bechyně finanční částku ve výši 250.000 Kč. 

2. s přijetím daru v podobě finanční částky ve výši 250.000 Kč. 
II.   u k l á d á 
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření darovací smlouvy. 
 
 

USNESENÍ č. 23/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
záměr vzájemného darování  
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1480/256 o výměře 13 m

2
, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, č. 1989/2 o výměře 17 m
2
, ostatní plocha, silnice, č. 2031/3 o výměře 78 m

2
, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, č. 2070/3 o výměře 29 m
2
, ostatní plocha, silnice, č. 2101/2 o výměře 313 

m
2
, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 2101/3 o výměře 20 m

2
, ostatní plocha, silnice, č. 2101/4 

o výměře 58 m
2
, ostatní plocha, silnice, č. 2101/5 o výměře 47 m

2
, ostatní plocha, silnice, č. 2101/6 

o výměře 200 m
2
, ostatní plocha, silnice, č. 2103 o výměře 761 m

2
, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně, pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1990/23 o výměře 6 m

2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na 

základě geometrického plánu č. 1740 – 38/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1990/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. 
Bechyně a dílu „d“ o výměře 13 m

2
, odděleného na základě geometrického plánu č. 1740 – 38/2020 z 

pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně a pozemkové parcely p. č. 1994/4 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 552 m

2
 která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně, 
a stavbu komunikace - silnice III/12216 v délce 128 m, která se nachází na pozemku p. č. 2103 a na 
části pozemku p. č. 2109/8 v k. ú. Bechyně v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje  
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/8 o výměře 448 m

2
, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, č. 1990/9 o výměře 27 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1990/10 o výměře 1120 

m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1990/11 o výměře 69 m

2
, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, č. 2069 o výměře 9149 m
2
, ostatní plocha, silnice, č. 2032/1 o výměře 7220 m

2
, ostatní 

plocha, silnice, č. 2032/7 o výměře 104 m
2
, ostatní plocha, silnice, č. 2032/6 o výměře 509 m

2
, ostatní 

plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně, díl „a“ o výměře 64 
m

2
, oddělený na základě geometrického plánu č. 1740 – 38/2020 z pozemkové parcely katastru 

nemovitostí č. 1990/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro 
obec a k. ú. Bechyně, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/3 o výměře 2349 m

2
, ostatní 

plocha, silnice a č. 1990/22 o výměře 3100 m
2
, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě 

geometrického plánu č. 1679 – 95/2017 ze dne 18.10.2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 1990/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. 
Bechyně, díl „a“ o výměře 16505 m

2
, oddělený na základě geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze 

dne 24.10.2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/1, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně, díl „e“ o výměře 23 m

2
, oddělený na základě 

geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 24.10.2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 2032/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. 
Bechyně, díl „f“ o výměře 87 m

2
, oddělený na základě geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 

24.10.2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 867/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně a díl „g“ o výměře 109 m

2
, oddělený 

na základě geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 24.10.2017 z pozemkové parcely katastru 
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nemovitostí č. 2062, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 
pro obec a k. ú. Bechyně v dosavadním vlastnictví Města Bechyně, IČO 252069,  
 
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně. 
 
 

USNESENÍ č. 24/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 
bod II. usnesení zastupitelstva města Bechyně č. 3/1-13 Z ze dne 16. ledna 2013 o prodeji podílu 
o velikosti id. 880/1000 na části pozemku p. č. 233 a na části pozemku p. č. 540/2 v k. ú. Sudoměřice 
u Bechyně (celkem 1213 m

2
) tak, jak jsou tyto části vyznačeny v záborovém elaborátu (Situace záboru 

pozemků – Op 4-8 Přestavba křižovatky silnic II/135 a II/137 v obci a k. ú. Sudoměřice u Bechyně), 
zpracovaném firmou Gefos-Trade s. r. o. v únoru 2012, společnosti ČEZ, a. s., IČ 45274649, se 
sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, za kupní cenu ve výši 50 Kč za m

2
. 

 
 

USNESENÍ č. 25/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
1. Změnu č. 41 Seznamu bytů ze dne 07.12.2011 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 
2. Změnu č. 41 Seznamu bytů ze dne 15.02.2012 dle přílohy č. 2, 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. 
 
 

USNESENÍ č. 26/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s o u h l a s í 
se zařazením města Bechyně do území působnosti MAS Lužnice, o. s. na období 2021 - 2027. 
 
 

USNESENÍ č. 27/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč partnerskému městu Heřmanův Městec, se sídlem nám. 
Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec s tím, že finanční částka bude převedena na transparentní účet 
města Heřmanův Městec zřízeného v rámci veřejné sbírky s názvem „Veřejná sbírka na podporu 
občanů postižených povodní v Heřmanově Městci". 
 

II.   u k l á d á 
1. vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření smlouvy. 
2. vedoucí odboru finančního převést finanční prostředky na transparentní účet města Heřmanův 

Městec. 
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USNESENÍ č. 28/03-20 Z 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e 
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Sdružení lázeňských míst ČR, se sídlem Palackého 
nám. 46, 379 01 Třeboň, IČ 67155197, na spolufinancování kampaně "Jedeme do lázní". 
 

II.   u k l á d á 
1. vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření darovací smlouvy. 
2. vedoucí odboru finančního převést finanční prostředky na účet Sdružení lázeňských míst ČR. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Houdek  
starosta města 

 
 


