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Městské zastupitelstvo schvaluje: 
- hospodaření města za rok 1996  
- finanční vypořádání za rok 1996 
- odkoupení devítibytovky čp. 41 v Seno�atech za částku 1.200.000,-- Kč. Úhrada proběhne 
ve dvou splátkách po 600.000,-- Kč splatných k 30.11.1997 a k 30.11.1998.  
- rozpočet na rok 1997 příjmy 68.849.000,-- Kč výdaje 68.849.000,-- Kč  
- hospodaření KD za rok 1996 
- odprodej části pozemku p.č. 2018 díl "a" o výměře 15 m2 v k.ú. Bechyně za cenu 200,-- 
Kč/m2 Povodí Vltava a.s. Praha  
- uzavření kupní smlouvy s a.s. Lesy Planá nad Lu�nicí na koupi pozemku p.č. 1246/38 díl 
"k" o výměře 15 m2 v k.ú. Bechyně za cenu dle znaleckého posudku, maximálně do 71,-- 
Kč/m2 
- odprodej pozemku p.č. 1246/33 v k.ú. Bechyně o výměře 379 m2 za cenu 100,-- Kč/m2 
man�elům Němcovým.  
- pracovní setkání měst. zastup. ve věci Bytenesu dne 13.3.1997 od 17 hodin 
- stanovení ceny vodného a stočného za 1 m3 takto:  
Domácnosti: vodné 14,55 Kč 
stočné 8,25 Kč  
Ostatní: vodné 22,75 Kč  
stočné 18,50 Kč 
Navý�ení oproti původní ceně činí 0,50 Kč u vodného pro domácnosti, 0,50 Kč u stočného 
pro domácnosti, 1,-- Kč u vodného pro ostatní, 2,-- Kč u stočného pro ostatní. Tyto navý�ení 
finanční prostředky budou vedeny odděleně na účtě města a o jejich pou�ití bude rozhodovat 
městské zastupitelstvo.  
- obhospodařování vodárenské soustavy Bechyňska VAKem Tábor jako provozovatelem do 
31.12.1997 a doporučuje vodárenskému sdru�ení Bechyňsko, aby bylo provedeno výběrové 
řízení na provozovatele.  
- obhospodařování vodovodní a kanalizační sítě na území Bechyně VAKem Tábor jako 
provozovatelem do 31.12.1997 a poté vyhlá�ení výběrového řízení na provozovatele.  
- prodlou�ení termínu na přebírání majetku od JVS, nadále je tímto úkolem pověřen pan 
starosta Charypar.  
- uzavření zástavní smlouvy pro zaji�tění závazku (pohledávka z poskytnuté dotace na 
výstavbu 18 byt.jednotek) na nemovitost čp. 615 - 617 včetně zastavěných pozemků 
Městské zastupitelstvo pověřuje: 
- Ing.Válka zpracováním materiálů ve věci prodeje bytů - návrh obecně závazné vyhlá�ky o 
prodeji bytů, pravidla k prodeji bytů, návrhy na vznik bytových dru�stev 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí:  
- zprávu o výsledku přezkumu hospodaření města Bechyně za rok 1996 
- informace o probíhajících jednání ve věci JVS  
Městské zastupitelstvo neschvaluje:  



- odprodej pozemku p.č. 2071/2 v k.ú. Bechyně firmě Michal Jambor - uhelné sklady 
Jistebnice 
- odprodej části pozemku p.č. 1459/3 v k.ú. Bechyně man�elům Dolínkovým, bytem 
Bechyně, 5.května  
- vyhlá�ení stavební uzávěry pro město Bechyně na základě �ádosti VUS České Budějovice 
ze dne 6.1.1997 
 


