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USNESENÍ 
 

ze dne 3. 11. 1999 
 

 
Městské zastupitelstvo schvaluje 

prodej části pozemku č.par. 1328/2 ostatní plocha o výměře 288 m2, která byla od 
tohoto  

pozemku oddělena GP a označena novým číslem č.par. 1328/9 v k.ú. Hvo�ďany u 
Bechyně, paní mgr. Marii Hudečkové, bytem Bechyně, Písecká 755 za cenu Kč 10,-- 
za m2 

prodej pozemku č.par. 550 o výměře 200 m2 v k.ú. Bechyně panu Bohumilu 
Jenčíkovi,  

bytem Bechyně, Libu�ina 161 za cenu Kč 100,-- za m2 

prodej části pozemku č.par. 1798/1, které byly od tohoto pozemku odděleny GP a 
označeny novými čísly takto: č.par. 1798/3 o vým. 255 m2, č.par. 1798/4 o vým. 96 
m2 a stp.č. 1801/2 o vým. 40 m2 v k.ú. Bechyně paní Ludmile Trskové, bytem 
Bechyně, Novodvorská 162 a paní Janě Horákové, bytem Týn nad Vltavou, U 
Vodárny 427 do jejich spoluvlastnictví za cenu Kč 10,-- za m2 

přijetí daru od ČR-Okr. úřadu Tábor, jeho� předmětem je pozemek č.par. 596/3 ostatní 
plocha o výměře 300 m2 v k.ú. Seno�aty. Tímto zároveň mění své usnesení, přijaté v 
této věci na zasedání dne 29. června 1999  

koupi podílu 2/5 domu čp. 43 se stp.č. 249 v k.ú. Bechyně od ČR-Okr. úřadu Tábor za 
kupní cenu Kč 70.000,-- 

s odkoupením pozemku stp.č. 64 o vým. 231 m2 v k.ú. Seno�aty od ČR-Okr. úřadu 
Tábor  

za cenu úředního odhadu. Tímto zároveň mění své usnesení přijaté v této věci na 
zasedání dne 29. června 1999 

záměr prodeje části pozemku č.par. 2498, části č.par. 2475/1 a části č.par. 2752 v k.ú. 
Hvo�ďany (konkrétní výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu) za 
cenu Kč 10,-- za m2 a ukládá městskému úřadu zveřejnit tento záměr na úřední desku, 
nechat zpracovat geometrický plán na oddělení části pozemků a poté předlo�it ke 
schválení MZ 

záměr prodeje části pozemku č.par. 872/1 o výměře cca 400 m2 (konkrétní výměra 
bude upřesněna po vyhotovení GP) za cenu Kč 46,-- za m2 a ukládá MěÚ zveřejnit 
záměr na úřední desku, nechat zpracovat předbě�ný náčrtek na oddělení části 
pozemku, opatřit vyjádření lesního hospodáře a poté předlo�it ke schválení MZ 



vyhlá�ku o místních poplatcích č. 32/99  

úvěr na nákup DPS za předpokladu, �e budou projednané přesné podmínky smlouvy a 
smlouvu schválí MZ 

Městské zastupitelstvo odkládá 
�ádost p. Jiřího �ilhána, bytem Zlatá 7, Jablonec nad Nisou o odkoupení pozemků 
č.par.2656/3 a 2656/5 v k.ú. Hvo�ďany a ukládá MěÚ svolat místní �etření za účasti 
členů MZ, členů výboru částečné samosprávy ve Hvo�ďanech a zástupců MěÚ  

koupi rekreační chatky postavené na pozemku č.par. 1162/8 v k.ú. Bechyně od České 
obchodní inspekce a ukládá MěÚ specifikovat nabídku, zjistit cenu, event. jaký je 
osud ostatních rekreačních chatek v této lokalitě 

 


