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ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 19. 6. 1996 
 

 
Městské zastupitelstvo schvaluje: 
- Rozpočtové změny č. 1-12/96 a hospodaření města za 1. čtvrtletí 1996. 
- Hospodaření Kulturního domu Bechyně k 31.3.1996. 
- Vyhlá�ku o ochraně veřejného pořádku, �P a čistotě města. 
- Odprodej části pozemku č. parc. 461/1, dílu "a" st.p.č. 54 v k.ú. Seno�aty o výměře 28 m2 
man�elům Jiřímu a Mileně Otoupalovým za kupní cenu ve vý�i 500,- Kč/m2. 
- V předlo�eném znění smlouvu o půjčce mezi městem Bechyně a Ing. Zdeno Rippelem a Ing. 
Adolfem Rippelem a zástavní smlouvu k nemovitostem č.p. 8 (nám. TGM) mezi městem 
Bechyně a Ing. Zdeno Rippelem a Ing. Adolfem Rippelem a pověřuje starostu města 
předlo�ením smlouvy o půjčce a zástavní smlouvy k nemovitostem na jednání městského 
zastupitelstva. 
- ve věci JVS: 
a) Městské zastupitelstvo schvaluje vystoupení s oddělitelným majetkem města (kanalizace, 
Vodovod, ČOV) z JVS (viz příloha Prohlá�ení členské obce JVS, kterým obec �ádá o 
převedení a předání oddělitelného majetku ve smyslu § 5 bod 5.3. a § 6 bod 6.1. stanov 
Jihočeského vodárenského svazu). 
b) Městské zastupitelstvo schvaluje a �ádá o vyjmutí majetku z vodárenské soustavy 
Bechyňsko z JVS. 
c) Městské zastupitelstvo souhlasí s členstvím města Bechyně v dobrovolném svazku obcí 
(popř. sdru�ení obcí) vodárenské soustavy Bechyňsko (Hodětín, Nová Ves - vrty). 
d) Městské zastupitelstvo pověřuje starostu města k projednávání podrobných úkonů v 
problematice zásobování města pitnou vodou, odkanalizování včetně ČOV. 
e) Městské zastupitelstvo pověřuje starostu města k zastupování města v budoucím sdru�ení 
dobrovolného svazku obcí (příp. sdru�ení obcí) vodárenské soustavy Bechyňsko. 
f) Městské zastupitelstvo schvaluje, �e oddělitelný majetek do 31.12.1996 bude spravovat 
VaKJČ a.s. Tábor a pověřuje starostu předlo�ením podrobného ekonomického rozboru 
hospodaření VaKJČ a.s. Tábor za toto období. 
Městské zastupitelstvo neschvaluje: 
- podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu Tábor ve věci návrhu města Bechyně na 
určení existence věcného břemene (fortna). 
O tomto usnesení nechal starosta hlasovat. V�ichni členové městského zastupitelstva usnesení 
schválili. 
 


