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USNESENÍ 
 

ze dne 24. 2. 1999 
 

 
 
Městské zastupitelstvo schvaluje 

pozastavení prodeje bytů s odkladem na jeden měsíc 

hospodaření města Bechyně za rok 1998 

finanční vypořádání města za rok 1998 

rozpočtové změny č. 1/99 a č. 2/99 

finanční vypořádání KD za rok 1998 s doplněním údajů o vý�i překročení zákonného 
soc. poji�tění 

podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci hospodářských ztrát 
Bytenesu Bechyně spol. s r.o. za rok 1993, 1994 a 1996 

opravu usnesení městského zastupitelstva z 18. 12. 1998 v části � navý�ení cen za svoz 
PDO � takto: u stanovení sazeb se označení �právnická osoba� nahrazuje výrazem � 
fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba� 

termín podávání návrhů na vyu�ití finančních prostředků za prodané akcie do 10. 3. 
1999 

záměr prodeje části pozemku č. parc. 990/2 o výměře cca 20m2 pro stavbu gará�e a 
ukládá městskému úřadu zveřejnit tento záměr na úřední desku 

změnu usnesení MZ z 18. 12. 1998 tak, �e finanční prostředky ve vý�i 300.000,-Kč, 
určené výhradně na opravu střechy základní �koly v Libu�ině ulici, které nebudou 
vyu�ity, budou vráceny do městské pokladny 

uzavření smlouvy o dílo na dostavbu ČOV v Bechyni a převedení odpadních vod z 
povodí Smutné na ČOV s firmou EREBOS-podpovrchová výstavba, spol. s r. o. Malé 
Svatoňovice, a pověřuje p. starostu k projednání navr�ených změn a doplňků a 
zároveň pověřuje p. starostu k uzavření smlouvy 

Městské zastupitelstvo neschvaluje 
záměr prodeje pozemku č. parc. 2066/6 o výměře 227 m2 v k. ú. Hvo�ďany (p. 
Vondra) 

záměr prodeje části pozemků č. parc. 2067/2 a č. parc. 1480/119 v k. ú. Bechyně 
(p.�trouf) 

záměr prodeje části pozemku č. parc. 158/1 v k. ú. Bechyně (p. Bílá) 



záměr prodeje hájovny v Nuzicích čp. 36 
Městské zastupitelstvo pověřuje 

p. místostarostku Bo�enu Vorlovou zastupováním Města Bechyně ve SMOR Temelín 

p. starostu Jaroslava Matějku a p. Josefa Buriana zastupováním Města Bechyně ve 
Vodárenském sdru�ení Bechyňsko 

Městské zastupitelstvo ukládá 
odboru MaP provést místní �etření v oblasti pozemků č. parc. 185 o výměře 16m2, 

č. parc. 872/15 o výměře 25m2 a části pozemku č. parc. 872/1 a konkretizovat situaci 
v uvedené lokalitě a výsledky předlo�it na pří�tí jednání MZ. Zároveň odbor MaP 
připraví návrh pravidel na prodej městských pozemků v rekreačních lokalitách 

Městské zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu o hospodaření KD v roce 1998 

Městské zastupitelstvo odkládá: 
rozhodnutí o rozdělení pozemku č.par. 264 v k.ú. Bechyně na přístí jednání měst. 
zastupitelstva s tím, �e bude zdokumentováno vyústění �toly ČOV, 

urbanistickou studii - Zahradní ul. řadová zástavba 

urbanistickou studii - Za Trubným.  
 


