
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 18. 12. 1998 
 

 
Městské zastupitelsvo schvaluje 

ceny vodného a stočného od 1.1.1999 takto:  
domácnosti vodné 
19,26 
domácnosti stočné 
10,91 
ostatní vodné 
30,10 
ostatní stočné 
24,50 

navý�ení rozpočtu pro Z� Libu�ina ulice z 1.869.000,- na 2.169.000,- Kč. 

přesunutí 300.000,- Kč z rozpočtu na vydání publikace o Bechyni do rozpočtu na Z� 
Libu�ina ulice  

rozpočet na rok 1999 a ukládá MěÚ, �e a� bude na Okresním shromá�dění v Táboře 
schválen rozpočet pro OkÚ v Táboře a z toho vyplývající závazná dotace pro obec 
Bechyně, �e takto schválenou dotaci zapracuje do rozpočtu na r. 1999 

stanovení, v souladu s ustan. § 36 odst. 1 písm. i) zákona o obcích odměny 
neuvolněným členům městského zastupitelstva podle nařízení vlády č. 262/1994 Sb. 
ve znění pozděj�ích předpisů a ustan. § 14 odst. 1 písm. c) zákona o obcích, pro 
volební období 1998 a� 2002, takto:  

ka�dému neuvolněnému členovi městského zastupitelstva nále�í měsíční 
odměna ve vý�i, která je uvedena ve sloupci č.7 přílohy č.1 nařízení vlády 
(podle § 14 odst. 1 písm. c) zák. o obcích) 

neuvolněnému členovi městského zastupitelstva, který je členem městské rady, 
nále�í k tomu měsíční odměna ve vý�i, která je uvedena ve sloupci 7 přílohy 
č.1 nařízení vlády (podle § 2 odst. 1 nař. vlády) 

volbu člena Okresní �kolské rady: Ing.Radka Bosáková  

navý�ení cen za svoz PDO takto:  
cena známky za jednotlivý svoz 
popelnice - občan 48,- 
cena známky za jednotlivý svoz 
popelnice - práv.osoba 60,- 
cena za celoroční odvoz popelnice -
občan 900,- 



cena za celoroční odvoz popelnice -
práv. osoba 1.420,- 
cena za odvoz kontejneru - bytové 
domy 10.030,- 
cena za odvoz kontejneru - práv. 
osoba 11.230,- 

vyhlá�ku Města Bechyně o spádových obvodech základních �kol v územním obvodu 
města Bechyně se zapracovaným návrhem Ing.Koke�e na úpravu čl. 3 ve znění: �� 
mohou ředitelé �kol na základě vzájemné dohody udělit vyjímku z těchto ustanovení. 
V případě, �e k dohodě nedojde, rozhoduje MR na základě doporučení �kolské 
komise.� 

změnu v zástavě zaji�tění pohledávky obch. společ. ERDING a.s. Brno takto: Město 
Bechyně projedná jiný předmět zástavy ne� je areál býv. MěPS a na základě výsledku 
jednání bude MZ ře�it dal�í postup  

Městské zastupitelstvo neschvaluje 
námitky k zápisu z ustavujícího zasedání městského zastupitelstva  

Městské zastupitesltvo revokuje 
usnesení MZ v Bechyni z 2. veřejného zasedání ze dne 27.5.1998 ve znění:  

�městské zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu akcií mezi Městem Bechyně a Broker s.r.o., Vy�ehrad 169, 
Český Krumlov a pověřuje pana starostu Charypara podpisem smlouvy� 

�městské zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zástavním právu k 
cenným papírům mezi Městem Bechyně a Broker s.r.o., Vy�ehrad 169, Český 
Krumlov a pověřuje pana starostu Charypara podpisem smlouvy� 

Městské zastupitelstvo pověřuje 
starostu Města Jaroslava Matějku zastupováním Města Bechyně ve Sdru�ení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska  

zást.star.pí.Vorlovou, Mgr.Ratzkovou, pí.Smutnou, pí.Vondrou�kovou a 
Mgr.Horňákovou prováděním svatebních obřadů  

Městské zastupitelstvo ukládá 
Bytenesu Bechyně s.r.o. předlo�it do 30-ti dnů písemný rozbor výdajové části 
rozpočtu města na paragrafu Bytové hospodářství  

Bytenesu Bechyně s.r.o. předlo�it v termínu do 30-ti dnů písemnou zprávu o způsobu 
ře�ení okolí domu čp. 207, 208 v Písecké ulici. Předlo�it rozsah prací a finančních 
nákladů.  

MR předlo�it zprávu o způsobu ře�ení průchodu přes �kolní zahradu u Z� ve �kolní 
ulici a to v termínu do 30-ti dnů.  

MR předlo�it způsob ře�ení nevyhovujícího chodníku v Čechově ulici před 
Zdravotním střediskem a to v termínu do 30-ti dnů.  



MR předlo�it stav chodníků ve městě s rozdělením na kategorie nevyhovující, 
částečně vyhovující, vyhovující se zakreslením stavu do mapy města a to v termínu do 
30. dubna 1999. 

Bytenesu Bechyně s.r.o. zajistit opravu chodníku před vchodem do domu čp. 755 na 
Písecké ulici a předlo�it termín ukončení této opravy a to do 30-ti dnů.  

MR předlo�it plán činnosti Bytenesu včetně rozboru ekonomického a činnosti 
společnosti a to v termínu do 30-ti dnů. 

MR předlo�it na pří�tí zasedání MZ návrh stanov společ. Bytenes Bechyně s.r.o.  
Městské zastupitelstvo bere na vědomí 

veřejné prohlá�ení p.Ivana Horňáka a ukládá odboru MaP a jednateli společ. Bytenes 
Bechyně s.r.o. tuto zále�itost doře�it  

předlo�ené návrhy na pořady pří�tích zasedání MZ  
 


