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USNESENÍ 
 

ze dne 26. 4. 1994 
 

 
Městské zastupitelstvo schvaluje: 
1. Zprávu o hospodaření MěÚ za 1. čtvrt. 94.  
2. Rozpočtovou změnu v příjmové části a to v důsledku zru�ení pol. 2133.  
3. Vstup města do Elektrárenského a plynárenského sdru�ení obcí a měst ji�ních Čech.  
4. Předlo�ené usnesení rady města č. 183 ze dne 21. 4. 94 k předmětné věci:  
a) přidělení prostor k podnikání MěPS  
b) odprodeje zařízení a materiálu MěPS  
K tomu se dále upřesňuje: 
- provést prohlídku zařízení určeného k odprodeji v týdnu 2. - 7. května 94 
prodej provést obálkovou metodou  
- k prodeji zařízení ustanovit komisi ve slo�ení: p. Drha, p. Per�ín, p. Ficenc, p. Novotný  
- jmenovaní členové obdr�í písemné pověření 
- při shodě více nabídek ve stejné ceně na jednu věc, provést druhé kolo obálkovou metodou 
- komise se zmocňuje rozhodnutím o dal�ím způsobu nalo�ení s neprodaným zařízením a 
materiálem po druhé fázi obálkové metody v intencích od bě�ného prodeje,a� po návrh na 
likvidaci nabízeného zařízení a materiálu 
- protokol navr�eného zařízení nebo materiálu na zru�ení schvaluje rada 
komise vyhla�uje jméno pouze toho,jeho� nabídka je nejvy��í  
- cena při 1. fázi obálkové metody nesmí být ni��í ne� cena odhadní 
- platba bude provedena jednorázově v hotovosti, nebo na fakturu se splatností do 14 dní po 
vyhlá�ení výsledku prodeje. V případě neuhrazení částky v daném termínu se prodej ru�í a 
nabízí se v pořadí druhé nejvy��í nabídce. 
- komise dále navrhne způsob a průběh obálkové metody, termíny, místo, vyhlá�ení výsledku 
a způsoby zveřejnění postupu jednání komise a dal�í opatření. Komise se sejde k jednání 28. 
4. 94 na MěPS.  
5. Koupi ideálních 7/24 domu č. p. 8, nám. TGM v Bechyni se st. p. č. 41 o výměře 1556 m2 
a ideálních 7/24 pozemku p.č. par. 42 zahrada o výměře 230 m2, zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu v Táboře na LV č. 1702 pro obec a k. ú. Bechyně od p. 
Taťány Nevídalové, trvale bytem Dubňany, Lipová č. 4, za kupní cenu, která je toto�ná s 
cenou stanovenou ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Josefa Va�ulky ze dne 24. 3. 
94 a činí 518 321,- Kč. Současně pověřuje p.starostu k dal�ímu postupu na odprodeji zadního 
traktu z nabytého č.p. 8, nám. TGM k dal�ímu podnikání s vyloučením ru�ivých vlivů na 
město  
6. Prodej nemovitostí - bývalé stodoly za objektem Jednoty se st. p. č. par. 55 zastav. plocha o 
výměře 306 m2 a pozemku č. par. 204/1 zahrada o výměře 152 m2, zapsaných na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu v Táboře pro obec Bechyně k. ú. Hvo�ďany, za 
cenu zji�těnou znaleckým posudkem.Nabídka prodeje těchto nemovitostí musí být zveřejněna 
po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ. Za předpokladu, �e nebude �ádný jiný zájemce, 
odsouhlasí měst. zastup. na pří�tím zasedání prodej nemovitostí za zji�těnou odhadní cenu p. 
Fáberovi,bytem V průčelí 1655, Praha 4, za podmínky,budou-li p.Fáberovi odprodány objekty 
Jednoty, ve kterých jmenovaný podniká. 



7. Odprodej objektu č. p. 146 na nám. TGM (budova býv.spořitelny) včetně pozemku st.p.č. 
102 o výměře 304 m2 a ve�kerého příslu�enství v�e v obci Bechyně, zapsané v katastru 
nemovitostí u Kat. úřadu v Táboře na LV č. 10001, za cenu zji�těnou znaleckým posudkem. 
Prodej objektu proběhne formou aukce. 
8. Převod rozestavěné investice (zahradnictví za JIKA a.s.) v majetku MěPS,s.p. v likvidaci 
bezúplatně na MěÚ Bechyně. 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí: 
1.Informaci ředitele VaKJč p. Ing. Kube�e ke stí�nostem občanů na kvalitu pitné vody s 
výhradami k pokračujícím dodávkám nekvalitní vody i k dal�ím odpovědím na polo�ené 
otázky. Měst. zastup. tak činí i přes tvrzení, �e Bechyně je na tom v dodávkách pitné vody 
mnohem lépe ne� města jiná. 
2.Zprávu o činnosti rady. 
3.zprávu o činnosti finanční komise za I/94, přednesenou p. Ing. Mixou. 
4.Informaci o tom, �e po projednání personálních otázek na radě města, nedojde k �ádným 
změnám v obsazení funkce tajemníka 
5.Zprávu z jednání starostů o ustavení Elektrárenského a plynárenského sdru�ení obcí a měst 
ji�ních Čech.  
6.Informaci a vysvětlení stanoviska p. tajemníka MěÚ k článkům v BN, reagujících na články 
v Lidové demokracii a Lidových novinách. 
O tomto návrhu nechal p. starosta hlasovat, v�ichni čl. měst. zastup. usnesení schválili. 
 


