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ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 27. 5. 1998 
 

 
 
městské zastupitelstvo s c h v a l u j e  

hospodaření města za 1.čtvrtletí 1998  

rozpočtové změny č. 2/98 - 7/98 

záměr prodat pozemek č.par. 1246/6 o výměře 2 555 m2 v k.ú. Bechyně (v Zahradní 
ulici) na stavební parcely formou výběrového řízení za nejvy��í nabídku s vyvolávací 
cenou 200,- Kč/m2 s tím, �e před vlastním prodejem nechá Městský úřad zpracovat 
zástavbovou studii a geometrický plán  

prodej části pozemku č.par. 595/3 v k.ú. Bechyně (konkrétní výměra bude upřesněna 
po vyhotovení geometrického plánu) panu Petru Bene�ovi bytem Bechyně, 5.května 
849 za cenu 100,-- Kč/m2 

prodej části pozemků č.par. 961/1, 962/2 a 954/1 v k.ú. Bechyně o celkové výměře cca 
450 m2 (konkrétní výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu ) 
obchodní společnosti Benzina a.s. za cenu 100,- Kč/m2 s tím, �e uzavření smlouvy o 
prodeji je podmíněno uzavřením smlouvy o poskytnutí částky 1,5 milionu korun na 
kanalizaci 5.května a slo�ením této částky na účet města Bechyně 

záměr prodat část pozemku č.par. 887 v k.ú. Bechyně (část je zakreslena na snímku z 
pozemkové mapy, konkrétní výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického 
plánu) 

v�echny byty, kromě 404 byty II. kategorie Na Libu�i v Bechyni, které budou 
ponechány jako byty sociální a pro půdní vestavby, budou nabídnuty k prodeji. Za 
tímto účelem pověřuje městskou radu uzavřít s odbornou firmou smlouvu na realizaci 
prodeje bytů a na pří�tí jednání městského zastupitelstva předlo�it návrh �Zýsad 
prodeje bytů v Bechyni�. 

dofinancování investiční akce kanalizace 5.května z nájemného od VaKu za rok 1998 

vystoupení města Bechyně ze sdru�ení SMOOT  

úvěr ve vý�i 3 miliony korun na pokrytí ztrát tepelného hospodářství za rok 1997 a 
doměrky daně z příjmu a DPH za rok 1996 

pronájem stavebních objektů a technologického zařízení tepelného hospodářství města 
Bechyně a to tím, �e bude vypsáno výběrové řízení za účelem pronájmu a 
zafinacování 



slo�ení výběrové komise pro výběrové řízení na pronájem tepelného hospodářství ze 
v�ech členů městského zastupitelstva kromě starosty pana Charypara - jako 
statutárního zástupce a přizvání p.�těbetáka, p.Dvořáka, p.Provázka a JUDr.Hru�kové 

vlo�ení majetku vodovodů a kanalizací do Vodárenského sdru�ení Bechyňsko za 
předpokladu, �e majetek vlo�í i ostatní obce ze sdru�ení a �e bude mo�né majektek 
kdykoliv vyjmout 

schvaluje úvěr ve vý�i 3,5 milionu korun na zabezpečení výstavby a dostavby �kolních 
pavilonů Základní �koly, �kolní ulice a jejich zateplení  

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 

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  

zru�ení usnesení městského zastupitelstva ve věci prodeje pozemků �Za Trubným� na 
stavební parcely z mimořádného jednání MZ dne 17.7.1996 formou veřejné soutě�e za 
počáteční minimální cenu 180,- Kč/m2 a zároveň schvaluje zahájení jednání ve věci 
společného prodeje těchto pozemků s vlastníky sousedících pozemků 

městské zastupitelstvo p o v ě ř u j e  
dozorčí radu Bytenesu Bechyně s.r.o., aby prověřila zprávu kontrolní komise 
provedenou v Bytenesu v r. 1998 a výsledek předlo�it na pří�tím jednání městského 
zastupitelstva 

městské zastupitelstvo b e r e   n a   v ě d o m í  
zprávu kontrolní komise o provedených kontrolách  

zprávu starosty pana Charypara o situaci v jednání o pronájmu před privatizací 
�elezniční tratě Bechyně - Tábor  

 


