
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 16. 9. 1998 
 

 
Městské zastupitelstvo s c h v a l u j e : 

doplnění Obecných zásad postupu při prodeji bytů ve vlastnictví Města Bechyně v čl. 
II, odst. 6 takto: Město si vyhrazuje právo od nabídky odstoupit v případě, �e o koupi 
pronajatých bytových jednotek v domě projeví zájem méně ne� 70 % nájemníků.  

Obecné zásady postupu při prodeji bytů ve vlastnictví Města Bechyně se 
zapracovaným doplněním čl. II, odst. 6.  

hospodaření města za 01 - 07/98 

rozpočtové změny č. 8/98 - 16/98 

prodej části pozemku p.č. 1246/24 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Bechyně (výměra bude 
upřesněna na základě oddělovacího geometrického plánu) man�elům Petru a Margitě 
Vithovým, trvale bytem 5.května 867, Bechyně, za cenu 100,- Kč za m2 s tím, �e 
geometrický plán zajistí Vithovi 

prodej části pozemku p.č. 595/3 o výměře cca 210 m2 v k.ú. Bechyně (výměra bude 
upřesněna na základě oddělovacího geometrického plánu) MUDr.Jiřímu Bočkovi, 
MUDr.Milo�i Je�kovi a MUDr.Zlatu�i Mikulá�ové, za cenu 100,- Kč za m2 s tím, �e 
geometrický plán zajistí kupující 

prodej části pozemku p.č. 1184 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Bechyně (výměra bude 
upřesněna na základě oddělovacího geometrického plánu) man�elům Karlu a Libu�i 
Berkovým, trvale bytem Větrov 126, Bechyně, za cenu 200,- Kč za m2 s tím, �e 
geometrický plán zajistí Berkovi 

revokaci usnesení ze 4. zasedání MZ dne 10.12.1997 ve věci prodeje pozemku SBD 
Tábor  

opravné usnesení ve znění: MZ schvaluje prodej pozemku p.č. 932/51 v k.ú. Bechyně 
o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 932/50, označené v geometrickém plánu jako 
p.č. 932/68 o výměře 132 m2 v k.ú. Bechyně za cenu 100,- Kč za m2 Stavebnímu 
bytovému dru�stvu Tábor 

pověření starosty pana Charypara a Ing. Koke�e jednáním ve věci záruky Města 
Bechyně na investice do tepelného hospodářství ve vý�i ručení takto:  

50 % ERDING a.s. Brno a 50 % Město Bechyně  

nebo  

40 % ERDING a.s. Brno a 60 % Město Bechyně  



a stanovení délky pronájmu takto:  

12 let  

nebo  

13 let - maximální doba pronájmu  

záruku Města Bechyně na investice do tepelného hospodářství a to:  

zástavu akcií JČE, JČP a ČS 

a 

zástavu nemovitostí ve vlastnictví Města Bechyně do vý�e podílu ručení 
Města, maximálně do vý�e 5 milionů korun 

ručení nemovitostí v tomto pořadí:  

bývalý MěPS  

kino  

Bytové hospodářství  

Technické slu�by  

pověření starosty pana Charypara podpisem smlouvy ve věci záruky Města Bechyně 
na investice do tepelného hospodářství  

Vyhlá�ku Města Bechyně č. 26/98, kterou se mění vyhlá�ka č. 19/98 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  

Vyhlá�ku Města Bechyně č.27/98 o částečné samosprávě městských částí Hvo�ďany a 
Seno�aty  

Městské zastupitelstvo n e s c h v a l u j e :  
návrh Ing.Válka, aby před definitivním hlasováním o závazné vyhlá�ce o prodeji bytů 
Města Bechyně byly projednány oba návrhy vyhlá�ky v souladu s Jednacím řádem 
zasedání městského zastupitelstva § 3 písem. d) a e) a to nejméně ve dvou termínech.  

návrh Ing.Válka odlo�it hlasování o závazné vyhlá�ce o prodeji bytů ve vlastnictví 
Města Bechyně do doby ne� bude předlo�en ve lhůtě dle jednacího řádu § 3 odst. 3 a 
9. návrh vyhlá�ky zpracované a předané Ing.Válkem 

změnu vý�e koeficientu uvedeného v čl.3 Obecných zásad postupu při prodeji bytů ve 
vlastnictví Města Bechyně z 0,8 na 0,5 

 


