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USNESENÍ 
 

ze dne 21. 12. 1994 
 

 
1. Městské zastupitelstvo schvaluje: 
- předlo�ený návrh rozpočtového provizoria na I/95, který činí v příjmech i výdajích 6 875 
000,- Kč 
- předlo�ené rozpočtové změny pro r. 1994 včetně dodatku  
- doplněk č. 1 k vyhl. o místních poplatcích  
- dle zák. č. 520/90 Sb. odměny dobrovolným hasičům v předlo�ené vý�i 
- doplněk k vyhl. o dodr�ov. veř. pořádku a ochraně �P 
2. Městské zastupitelstvo stanoví: 
- podle zák. č. 410/92 Sb. § 36 písm. g) dva dlouhodobě uvolněné členy měst. zastup. - 
starostu a zástupce starosty 
3. Městské zastupitelstvo pověřuje: 
- zastupováním města Bechyně v Okresním shromá�dění Tábor p. Charypara, Ing. Koke�e a 
Mgr. Smr�ovou 
- zastupováním města Bechyně ve �kolské radě Tábor p. Vorlovou, p. Říhovou, p. 
Vozábalovou, Ing. Koke�e, p. Matějku  
- vykonáváním svatebních obřadů s právem pou�ívat státní symboly p. Vorlovou, p. Smutnou, 
p. Borkovou,Mgr.Smr�ovou, p. Fárníkovou, Mgr. Ratzkovou, p. Pavorisovou 
- p.starostu právem rozhodovat o výdajích do vý�e 250 tis.Kč 
- radu města právem rozhodovat o výdajích do vý�e 500 tis.Kč 
- p. starostu zaji�těním prodeje os. auta Dacie za sní�enou cenu 2 000,- Kč a odtahové Avie 
postupným měsíčním sni�ováním ceny do minimální hodnoty 100 tis. Kč 
4. Městské zastupitelstvo bere na vědomí: 
- informaci o uzavření skládky v Seno�atech pro ukládání komunálního odpadu od 1. 1. 1995, 
rozhodnutím Okresního úřadu Tábor, ref. �P 
- radou ustavené komise: finanční, kontrolní, �kolskou, kulturní, bytovou, dopravy a �P, 
mláde� a sport, nákazovou, povodňovou, stavební, zdravotní, SPOZ, styk s hasiči, pro obnovu 
památek  
- rozhodnutí rady o odvolání tajemníka MěÚ p. Valenty na základě zák. č. 410/92 Sb. § 45 
odst. b) se souhlasem přednosty OkÚ k 31. 12. 94 v souvislosti s jeho odchodem do důchodu 
a jmenování p. Novotného tajemníkem MěÚ na základě souhlasu přednosty OkÚ s termínem 
2. 12. 94 a zahájením výkonu funkce od 1. 1. 1995 
5. Městské zastupitelstvo ukládá: 
- předlo�it v�em čl. měst. zastup. platné vyhlá�ky města včetně doplňků  
 


