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USNESENÍ 
  

ze dne 17. 9. 2001 
 

 
 
Usnesení č. 48 
ZM neschvaluje �e, smlouvy, které město nějakým způsobem zavazují, budou projednávány 
v ZM. 
 
 
Usnesení č. 49 
Zastupitelstvo Města Bechyně ru�í své rozhodnutí - usnesení č. 26 ze dne 11.6.2001 a přijímá 
v této věci nové usnesení, které zní: 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s prodejem pozemků na výstavbu supermarketu p.č. 
1562/4, 1562/8, část pozemku p.č. 1562/1, 1562/3 v k.ú. Bechyně o celkové výměře 
maximálně do 4.500 m2 za celkovou cenu ve vý�i 2.000.000 Kč firmě INDES INVEST s.r.o. 
se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 213/107, IČO 25431552. Pozemky budou přesně 
specifikovány v geometrickém oddělovacím plánu, který bude nedílnou součástí kupní 
smlouvy. Uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a samotné kupní smlouvy pověřuje 
zastupitelstvo radu města. Celá kupní cena ve vý�i Kč 2.000.000,-- bude uhrazena na účet 
města nejpozději při podpisu samotné kupní smlouvy. 
 
 
Usnesení č. 50 
ZM schvaluje usnesení v tomto znění: Kluby jednotlivých stran se sejdou, budou jednat o 
odstoupení starosty, poté se sejdou předsedové těchto klubů, projednají tuto záva�nou věc a 
poté nastane případné hlasování o odvolání starosty města. 
 
 
Usnesení č. 51 
ZM schvaluje RZ č. 14/2001 zapojení příjmu na par. 3722 sběr a svoz komunálního odpadu a 
navý�ení výdajů na par. 3511 v�eobecná ambulantní péče ve vý�i Kč 50.000,-- na úhradu 
čekací doby zvlá�tního sanitního vozidla pro případ urgentní potřeby během provozu 
zdravotnických zařízení působících na území Města Bechyně v době od 7.00 � 17.00 hod. v 
pracovní den.  

Z: starosta 
T: 18. 9. 2001 

 
 
Usnesení č. 52 
ZM nepřijalo usnesení ve znění: 
ZM akceptuje rozhodnutí OkÚ o pozastavení výkonu rozhodnutí a ru�í své usnesení č. 45 ze 
dne 21.8.2001, neboť toto rozhodnutí ZM je v rozporu s ustanovením § 88 zákona č. 
128/2000 Sb. 
 



 
Usnesení č. 53 
RM předlo�í ZM usnesení, ve kterém rozhodla o místu, na které byly přemístěny vývěsní 
skříňky politických stran. 
 
 
Usnesení č. 54 
ZM souhlasí s tím, aby JUDr. Hru�ková i nadále vykonávala funkci přísedícího Krajského 
soudu v Českých Budějovicích. 
 
 
Usnesení č. 55 
ZM ru�í své usnesení ze dne 7.4.1999 ve věci urbanistické studie Zahradní ulice. 
 
 
Usnesení č. 56 
ZM ru�í své usnesení ze dne 27.5.1998 ve věci záměru prodeje pozemku č.parc. 1246/6 v k.ú. 
Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 57 
ZM souhlasí s tím, aby jako podklad pro rozdělení část pozemku č.parc. 1246/6 v k.ú. 
Bechyně (Zahradní ulice) byl návrh, který tvoří přílohu tohoto materiálu. Charakter rodinných 
domků bude odpovídat současné zástavbě. 
 
 
Usnesení č. 58 
ZM schvaluje záměr prodeje dvou stavebních parcel oddělených z pozemku č.par. 1246/6 v 
k.ú. Bechyně pro stavbu rodinných domků, a to za nejvy��í nabídku (obálkovou metodou), 
přičem� nejni��í nabídka je Kč 300,-- za m2 pozemku. Podmínky prodeje budou stejné jako u 
prodeje pozemků v ulici Za Trubným. 
 
 
Usnesení č. 59 
ZM nepřijalo usnesení ve znění: 
ZM souhlasí s tím, �e pokud některý z nabízejících projeví zájem o koupi obou stavebních 
parcel označených a) a b) současně, za účelem výstavby jednoho samostatného rodinného 
domku, bude toto umo�něno za splnění podmínky nejvy��í nabídnuté ceny. 
 
 
Usnesení č. 60 
ZM schvaluje RZ č.7/2001 - příjmy 141.000,- Kč: dotace na nákup učebních pomůcek a 
učebnic z Okresního úřadu Tábor - referát �kolství pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté dotace 
ze státního rozpočtu, výdaje : 141.000,- Kč 
par. 3113 Základní �kola �kolní ulice pol.5135 učebnice 95.000,- 
par. 3113 Základní �kola Libu�ina ulice pol. 5135 učebnice 44.000,- 
par. 3111 Mateřská �kola Na Libu�i 920 pol. 5135 učebnice 1.000,- 
par. 3111 Mateřská �kola Na Libu�i 859 pol. 5135 učebnice 1.000,- 
 
 



Usnesení č. 61 
ZM schvaluje RZ č. 8/2001 - sní�ení výdajů na par.3315 činnost muzeí a galerií ve vý�i 
460.000,-- Kč a navý�ení výdajů na par. 3322 zachování a obnova kulturních památek 
460.000,-- Kč na opravu Městského muzea v Bechyni. 
 
 
Usnesení č. 62 
ZM schvaluje RZ č. 9/2001 - sní�ení výdajů na par. 4314 pečovatelská slu�ba pol. 5192 
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve vý�i 150.000,- Kč a navý�ení výdajů na 
par.2219 zále�itosti pozemních komunikací ve vý�i 150.000,- Kč na opravu komunikací v 
Bechyni, dále zapojení příjmů na par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 
pol.2141 úroky ve vý�i 90.000,- Kč do výdajů na par.2219 zále�itosti pozemních komunikací 
ve vý�i 90.000,- Kč na opravu komunikací v Bechyni. 
 
 
Usnesení č. 63 
ZM schvaluje RZ č. 10/2001 - zapojení příjmů na pol. 1331 - úplaty za vypou�tění odpadních 
vod do vod povrchových ve vý�i 107.000,-- Kč do výdajů na par.2321 odvádění a či�tění 
odpadních vod a nakládání s kaly na akci Kanalizace a ČOV Bechyně, okres Tábor, jedná se o 
finanční prostředky, ve formě trvale odlo�ené části poplatků, které uplatňuje VakJČ a.s. v 
souladu s § 8 odst. 1-8 zákona č.58/1998 Sb., u ČI�P OOV České Budějovice, tyto prostředky 
jsou převáděny prostřednictvím účtu provozovatele na účet investora, tj. Města Bechyně a 
musí být pou�ity na financování stavby ČOV Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 64 
ZM schvaluje RZ č. 11/2001 - sní�ení výdajů na par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů 
ve vý�i 35.000,-- Kč a navý�ení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady ve vý�i 
35.000,-- Kč na úhradu pokuty vyměřenou Okresním úřadem Tábor referát �ivotního 
prostředí - skládka Seno�aty. 
 
 
Usnesení č. 65 
ZM schvaluje RZ č. 15/2001 - sní�ení příjmů na pol. 1337 poplatek za komunální odpad o 
250.000,- Kč a navý�ení příjmů na par. 3722 sběr a svoz komunálních odpadů o 250.000,- Kč, 
jedná se o příjmy od podnikatelů, které se neúčtují na pol. 1337 ale na par. 3722 a pol.2111 
příjmy z poskytování slu�eb a výrobků. 
 
 
Usnesení č. 66 
ZM schvaluje RZ č. 12/2001 - zapojení příjmů na pol. 1113 daň z příjmů fyzických osob z 
kapitálových výnosů ve vý�i 130.000,-- Kč do výdajů na par. 3113 základní �koly na Z� 
�kolní ulice na rekonstrukci topného kanálu v délce 35 m mezi �kolou a �kolní dru�inou z 
důvodu havárie úniku vody. 
 
 
Usnesení č. 67 
ZM schvaluje RZ č.13/2001 - zapojení příjmů na pol. 4131 - převody z vlastních fondů 
hospodářské činnosti - VHČ LESY do výdajů na par.1031 pěstební činnost na zpracování 
lesního hospodářského plánu ve vý�i 160.000,-- Kč. 



 
 
Usnesení č. 68 
ZM po�aduje doplnit informace k bodu týkajícího se domova důchodců a tento bod předlo�it 
na některém dal�ím jednání Zastupitelstva města. ZM pověřuje starostu k jednání se starostou 
Týna nad Vltavou. 
 
 
 
 


