
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 20. 3. 1996 
 

 
Městské zastupitelstvo s c h v a l u j e: 
- zprávu o finančním hospodaření MěÚ Bechyně za rok 1995 
- zprávu o finančním vypořádání MěÚ Bechyně za rok 1995 
- zprávu o provedeném auditu za rok 1995 
- zprávu o finančním hospodaření KD Bechyně za rok 1995 
- zprávu o hospodaření v lesích města Bechyně za období leden a� říjen 1995 
- odprodej pozemků zastavěných obytnými domy, které jsou ve vlastnictví SBD Tábor a 
souhlasí s cenou 100,-- Kč/1 m2 
- odkoupení devítibytovky v Seno�atech čp. 41 za cenu maximálně do vý�e 1.200.000,-- Kč a 
ukládá panu starostovi vést v této věci potřebná jednání  
- vyplacení odměn neuvolněným členům obecního zastupitelstva, kteří vykonávají funkci 
člena obecní rady případně předsedy komise a� do vý�e stanovené podle § 2 a přílohy č. 1 
nařízení vlády 262/94 Sb. U ostatních členů obecního zastupitelstva souhlasí MZ s 
poskytnutím odměny a� do vý�e stanovené analogicky podle § 2 nařízení vlády 262/94 Sb. 
MZ schvaluje mo�nost výplaty jednorázových odměn ve smyslu § 3 nařízení vlády 262/94 
Sb. do vý�e čtyřnásobku měsíční odměny 
- rozdělení příspěvku na obnovu MPZ Bechyně podle návrhu předlo�eného odborem Va�P 
 vlastník město program celkem 
Kostel sv.Matěje 50 100 330 480 
�pýchar - zámek 300 50 100 450 
Kostel 
sv.Michala 150 300 860 1310 

Radnice  1020 1020 2040 
Celkem 500 1470 2310 4280 

Zastupitelstvo města Bechyně schválilo 29.11.1995 tyto částky: 
památková péče - Bechyně 1.200.000,-- Kč 
církevní kulturní památky 800.000,-- Kč 
Celkem 2.000.000,-- Kč 
Navrhované příspěvky jsou tedy v souladu se schváleným rozpočtem Města Bechyně a 
doporučením odboru Va�P.  
Městské zastupitelstvo bere na vědomí: 
- přehled o plnění usnesení MZ za rok 1995 
- zprávu o jednání JVS  
Městské zastupitelstvo u k l á d á: 
- Ing. Hlasové podrobněj�í rozpracování zprávy o hospodaření v lesích města Bechyně 
- zást. starosty pí.Vorlové, Bytenesu s.r.o. a KD Bechyně (ve spolupráci s kulturní komisí) do 
31.3.1996 vytypovat plochy, kde by se mohly umístit plakátovací tabule 
O tomto usnesení nechal p. starosta hlasovat, v�ichni členové městského zastupitelstva jej 
schválili.  
 


