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Městské zastupitelstvo schvaluje:  
- hospodaření města za 1 - 9 /96 
- rozpočtové změny: 
č.22/96 - navý�ení na �ivotním prostředí o 640 tisíc korun  
č.23/96 - navý�ení na kapitole 14 - �kolní klub o 20 tisíc korun ve výdajích a sní�ení na 
kapitole 28 - klub důchodců  
č.24/96 - navý�ení na kapitole 16 - kultura o 80 tisíc do výdajů  
č.25/96 - navý�ení výdajů na kap. 10 - údr�ba komunikací ve vý�i 200 tisíc korun a sní�ení 
výdajů na kap. 19 - vnitřní správa o 120 tisíc korun a zapojení příjmové části na kap. 41 ve 
vý�i 80 tisíc korun 
- přijetí úvěru ve vý�i 15 milionů korun s dobou splatnosti maximálně 15 let. Úvěr bude 
poskytnut: Na investiční akce dle schváleného rozpočtu. Úvěr bude zaji�těn vlastními 
finančními směnkami města, které jsou kryty budoucími příjmy města a majetkem města.  
- přijetí úvěru na rok 1998 a 1999 ve vý�i 25 milionů korun s dobou splatnosti 15 let. Úvěr 
bude čerpán: Na vybudování kanalizačního sběrače, kanal. �toly a čistírny odpadních vod. 
Úvěr bude zaji�těn vlastními finančními směnkami města, které jsou kryty budoucími příjmy 
města a majetkem města.  
- rozpočet města na rok 1997 ve vý�i 68.849.000 korun 
- odprodej pozemku p.č. 1246/25 v k.ú. Bechyně o výměře 162 m2 MUDr. Zlatě Mikulá�ové, 
Bechyně 807 za kupní cenu ve vý�i 100,-- Kč/m2 
- vykoupení pozemku p.č.379 v k.ú. Bechyně o výměře 49 m2 od pana Václava Hru�ky bytem 
Libu�ina 186, Bechyně za cenu 100 ,-- Kč/m2 
- vykoupení části pozemku p.č. 1246/6 díl "e" o výměře 2.549 m2 a části pozemku p.č. 1246/4 
díl "c" o výměře 86 m2 a části pozemku p.č. 1246/6 díl "d" o výměře 41 m2 (nové označení 
p.č. 1246/52 o výměře 127 m2 = 86 + 41 m2) od Lesů ČR Tábor a.s. za cenu maximálně do 
71,-- Kč/m2 
- prodej pozemku p.č. 1246/38 díl "ch" o výměře 9 m2 v k.ú. Bechyně man�elům Němcovým 
bytem Bechyně, Zahradní ulice za kupní cenu ve vý�i 100,-- Kč/m2 
- program rozvoje bytové výstavby  
- smlouvu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a pověřuje pana starostu jejím 
podpisem 
- VaK JČ Tábor jako provozovatele vodovodu a kanalizace na území města Bechyně pro rok 
1997 a pověřuje pana starostu projednáním provozovatelské smlouvy 
- vstup do Sdru�ení měst a obcí okresu Tábor a zástupce v tomto sdru�ení pana Charypara  
- prodej nemovitostí v majetku města formou veřejného výběrového řízení za nejvy��í 
nabídku s výchozí odhadní cenou 
- prodej bytového fondu s tím, �e za ka�dé stavební období se vytipují 2 bytové domy, na 
které bude zpracován odhad. Dal�í podmínky prodeje budou projednány na pracovní schůzce 
členů měst. zastupitelstva 
Městské zastupitelstvo ukládá: 



městskému úřadu pozvat v�echny členy OS Pro Life s tím, �e OS předem nahlásí seznam 
v�ech členů, aby bylo mo�né zajistit pozvání a dostatečně velké prostory. Pokud se nezúčastní 
v�ichni členové OS nebude městské zastupitelstvo dopis ze dne 12.9.1996 členům měst. 
zastupitelstva projednávat.  
- společnosti Bytenes Bechyně s.r.o. předlo�it na pří�tí jednání měst. zastupitelstva zprávu o 
hospodaření za rok 1996 včetně komentáře výsledku hospodaření a jednotlivých polo�ek nad 
20 tisíc korun a plán hospodaření na rok 1997 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí: 
- informaci o prodeji pozemku za 216 bytovými jednotkami  
- informaci o vzniku Vodárenského sdru�ení Bechyňsko 
 


