
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 15. 9. 1999 
 

 
Městské zastupitelstvo pověřuje 

MR zpracováním  

návrhu koncepce ře�ení rekreačních lokalit 

zásad prodeje v rekreačních lokalitách 

Zpracovaný materiál bude předlo�en na pří�tím jednání MZ a za předlo�ení odpovídá 
starosta.  

Městské zastupitelstvo neschvaluje 
záměr prodeje části pozemku č.par. 872/1, č.par. 2656/7 a č.par. 2519/1 v k.ú. 
Hvo�ďany 

Městské zastupitelstvo schvaluje 
záměr prodeje části pozemku č.par. 1246/7 v k.ú. Bechyně a to tak, aby byl zachován 
průjezd pro po�ární a fekální vozidlo 

RZ č. 27/99 - zapojení příjmů na paragrafu podnikání a restruktulizace v zemědělství a 
potravinářství ve vý�i Kč 24.000,- a sní�ení příjmů na polo�ce neinvestiční přijaté 
dotace ze státního rozpočtu v rámci závazného dotačního vztahu o Kč 24.000,-  

RZ č. 28/99 - navý�ení příjmů na paragrafu tepelné hospodářství ve vý�i Kč 
1.431.000,- a navý�ení příjmů polo�ka úroky ve vý�i Kč 71.000,- a zapojení do výdajů 
na paragraf tepelné hospodářství Kč 366.000,- a dále do výdajů na paragraf bytové 
hospodářství  

Kč 843.000,- a na par. péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč 296.000,- 

RZ č. 29/99 - zapojení daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 
ve vý�i Kč 1.500.000,- a příjmu z prodeje akcií ve vý�i Kč 900.000,- do výdajů na par. 
základní �koly na zateplení Z� �kolní ulice 

RZ č. 30/99 - zapojení příjmů na par. činnost místní správy ve vý�i Kč 72.000,- do 
výdajů na par. činnost místní správy na opravu autobusové zastávky ve Hvo�ďanech 

RZ č. 31/99 - zapojení příjmů na polo�ce daň z příjmu právnických osob za obec do 
výdajů na par. ostatní činnosti na zálohu na daň z příjmu právnických osob za Město 
Bechyně ve vý�i Kč 2.740.000,-  

RZ č. 32/99 - zapojení příjmů z prodeje akcií ve vý�i Kč 1.000.000,- do výdajů na par. 
bytové hospodářství za účelem úhrady zálohy dle mandátní odměny fi Slabý - realitní 
a finanční slu�by Pelhřimov 



RZ č. 33/99 - zapojení příjmů z prodeje akcií ve vý�i Kč 700.000,- do výdajů na par. 
silnice - na opravu chodníků s tím, �e MR bude pověřena výběrem chodníků a 
komunikací, které se budou opravovat  

RZ č. 34/99 - zapojení příjmů z prodeje akcií ve vý�i Kč 500.000,- do výdajů na par. 
zále�itosti kultury j.n. na publikaci o Bechyni. 

prodej: 

části pozemku č.par. 872/1 o výměře max. 506 m2 

části pozemku č.par. 872/11 (les) o výměře max. 195 m2 

stp.č. 872/15 o vým. 25 m2 

stp.č. 185 o vým. 16 m2, v�e v k.ú Hvo�ďany u Bechyně man�elům Rů�eně a 
Janu B�ochovým, bytem Havlíčkova 478, Veselí nad Lu�nicí za kupní cenu 
46,- Kč za m2. 

části pozemku č.par. 872/1 o výměře max. 659 m2 

stp.č. 184 o vým. 46 m2, v�e v k.ú Hvo�ďany u Bechyně 

man�elům Ivanu a Marii �vecovým, bytem Bechyně, Na Libu�i 826 za kupní 
cenu 46,- Kč za m2 

záměr prodeje pozemku č.par. 550 o výměře 200 m2 v k.ú. Bechyně za cenu Kč 100,- 
za m2 

záměr prodeje obytných domů dle uvedené přílohy 

roční účetní závěrku společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 1998 

RZ č. 35 - zapojení příjmu z prodeje akcií do výdajů na § bytové hospodářství ve vý�i 
Kč 485.000,- - úhrada ztráty za rok 1998 společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o.  

Městské zastupitelstvo souhlasí 
- se vstupem do �Společnosti Franti�ka Kři�íka� 
 


