
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 11. 1. 1994 
 

 
1. Na základě odstoupení p. Návrata St. a Smrčka Břetislava z měst. zastup., bylo měst. 
zastup. doplněno s ohledem na výsledky voleb do obecního zastupitelstva o p. PhDr. Kasla 
Karla a Ing. Pospí�ila Radovana, kteří slo�ili předepsaný slib. 
2. Na základě odstoupení p. Návrata St. z měst. zastup. a tím i z okr. shromá�dění, byla 
provedena volba jednoho zástupce města Bechyně do okresního shromá�dění. Na uvolněné 
místo člena okr. shr. nebyl nikdo zvolen. 
3. Městské zastupitelstvo schvaluje: 
- rozpočet města Bechyně na r. 1994 ve vý�i 30 565 000,- Kč v příjmech i výdajích. 
- souhlasí s tím,aby záruku na půjčku tvořily oceněné budovy v majetku města Bechyně č.p. 
4,33 a část městských lesů. Dále souhlasí s tím, aby oceněné budovy v majetku města 
Bechyně č.p. 12 a č.p. 146 tvořily rezervu pro splácení úvěru a takté� souhlasí s jejich 
případným odprodejem. 
- vyhlá�ku o nakládání s odpady 
- roční poplatek 723,- Kč za 1 popelnici při pravidelném svozu 
- cenu 24,- Kč za 1 známku 
- popl. 510,- Kč/tunu za ulo�ení na skl. v Seno�atech  
- 30,- Kč za ulo�ení odpadu 1 přívěsu za os. auto 
- bez popl. za ulo�ení odpadu dovezeného na ručním vozíku 
4. Městské zastupitelstvo ukládá: 
bytovému hospod. předlo�it městské radě a zastupitelstvu: 
- kalkulaci programového svozu popelnic s jiným re�imem pro letní a zimní měsíce a to do 
30. 4. 94, 
- do 31. 7. 94 předlo�it výsledek hospodaření při svozu popelnic a kontejnérů za půl roku 94, 
- předlo�it návrh re�imu svozu popelnic pro vybrané části města s příslu�nou kalkulací do 30. 
4. 94, 
- byt. hospodářství a odboru výst. a �P připravit do 3O. 6. podklady pro roz�íření třídění 
specifického odpadu, který není ře�en schválenou vyhlá�kou, dále jeho sběr a likvidaci.  
O tomto návrhu na usnesení nechal pan starosta hlasovat, v�ichni přítomní členové měst. 
zastup. jej schválili. 
 


