
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
  

ze dne 14. 11. 2001 
 

 
 
Usnesení č. 93 
ZM bere na vědomí informace o přidělených dotacích z MMR. 
 
 
Usnesení č. 94 
ZM ru�í usnesení č. 70 ZM ze dne 3.10.2001. 
 
 
Usnesení č. 95 
ZM schvaluje RZ č.16/2001 - zapojení příjmů ve vý�i 39.000,- Kč - účelově přidělené 
prostředky na úhradu plaveckého výcviku z Okresního úřadu Tábor - referát �kolství pol.4116 
ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu do výdajů : 39.000,- Kč 
par. 3113 Základní �kola �kolní ulice pol.5169 nákup slu�eb j.n. 25.000,- 
par. 3113 Základní �kola Libu�ina ulice pol. 5169 nákup slu�eb j.n. 14.000,- 
 
 
Usnesení č. 96 
ZM schvaluje RZ č.19/2001 
Navý�ení : příjmy 31.000,- Kč: dotace na nákup učebních pomůcek a učebnic z Okresního 
úřadu Tábor pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu, 
Naý�ení: výdaje : 31.000,- Kč 
par. 3113 Základní �kola Libu�ina ulice pol. 5135 učebnice a učební pomůcky 31.000,- Kč 
 
 
Usnesení č. 97 
ZM schvaluje RZ č. 20/2001 
Navý�ení: příjmy: 667.000,- Kč systémová dotace ze státního rozpočtu na akci: Písecká - 
Libu�ina chodníky - pol.4216 - ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu 
Navý�ení : výdaje .: par. 2219 zále�itosti pozemních komunikací j.n., pol 6121 budovy, haly a 
stavby ve vý�i 667.000,- Kč na akci Písecká - Libu�ina chodníky, na stejném par. 2219 
zále�itosti pozemních komunikací sní�ení polo�ky 5171 opravy a udr�ování o 670.000,- Kč a 
navý�ení polo�ky 6121 budovy, haly a stavby o 670.000,- Kč 
 
 
Usnesení č. 98 
ZM schvaluje RZ č. 21/2001 
Navý�ení : příjmy: 993.000,- Kč Kč systémová dotace ze státního rozpočtu na akci: Městské 
muzeum - pol.4216 - ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu 
Navý�ení: výdaje: par. 3322 zachování a obnova kulturních památek pol. 6121 budovy, haly a 
stavby ve vý�i 993.000,- Kč na akci Městské muzeum, na stejném par. 3322 zachování a 



obnova kulturních památek sní�ení polo�ky 5171 opravy a udr�ování o 1.560.000,- Kč a 
navý�ení polo�ky 6121 budovy, haly a stavby o 1.350.000,- Kč a pol. 6126 projektová 
dokumentace ve vý�i 210.000,- Kč 
 
 
Usnesení č. 99 
ZM schvaluje RZ č. 22/2001 - sní�ení výdajů na par. 5512 po�ární ochrana - dobrovolná část 
- SDH Hvo�ďany o 31.000,- Kč a navý�ení výdajů na par. 3639 komunální slu�by a územní 
rozvoj o 31.000,- Kč na vybudování samotí�ného větrání v budově bývalé Základní �koly ve 
Hvo�ďanech 
 
 
Usnesení č. 100 
ZM neschvaluje dotaci města na nákup potravin ve �kolní jídelně na 1 oběd ve vý�i Kč 1,50. 
 
 
Usnesení č. 101 
ZM souhlasí se záměrem prodeje jedné ideální poloviny těchto nemovitostí: 
domu č.p. 8 (Bílý zvon), pozemku stp.č. 41 zastavěná plocha, památka a pozemku č.par. 42 
zahrada, v�e v obci a k.ú. Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 102 
ZM souhlasí se záměrem prodeje jedné ideální poloviny těchto nemovitostí: 
domu č.p. 537 (Elektra), části pozemku stp.č. 262 zast. plocha tak, jak je tato část zakreslena 
ve snímku z mapy (příloha � viz. návrh) a pozemku č.par. 263 o výměře 519 m2, v�e v obci a 
k.ú. Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 103 
ZM souhlasí, aby příjezdová komunikace část parcely č. 1988 dle KN (k zámku) nebyla 
zatím zahrnuta do prodeje a doporučuje počkat a� do případného přidělení dotace na úpravu 
náměstí. 
 
 
Usnesení č. 104 
ZM neschvaluje zmocnění pro bytovou komisi, aby po pro�etření skutkových okolností 
stí�nosti paní Ko�ené rozhodla, zda přijme �ádost o udělení bytu. 
 
 
Usnesení č. 105 
ZM neschvaluje doporučit paní Ko�ené, aby se pokusila tuto situaci ře�it formou stí�nosti. 
 
 
Usnesení č. 106 
ZM souhlasí s udělením výjimky z vyhlá�ky č. 31/1999 o podmínkách pro pronajímání 
městských bytů pro převzetí �ádosti o přidělení bytu od paní Ko�ené. 
 
 
 



Usnesení č. 107 
ZM nesouhlasí s prominutím úhrady dlu�né částky paní Staňkové, kterou má uhradit 
rozhodnutím soudu. 
 
 
Usnesení č. 108 
ZM neschvaluje prodej části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A a díl B v 
k.ú. Bechyně (příloha � viz. návrh) man�elům Jindřichu a Renatě Rybovým, bytem Bechyně, 
Na Libu�i 633 za kupní cenu ve vý�i Kč 555,-- /m2 (díl A) a Kč 455,-- m2 (díl B). 
ZM nesouhlasí s tím, aby man�elé Rybovi na tomto pozemku (1246/6 - A+B) postavili jeden 
rodinný domek. (celý návrh viz. zápis z jednání) 
 
 
Usnesení č. 109 
ZM neschvaluje prodej dvou stavebních parcel, konkrétně části pozemku č.par. 1246/6 
pracovně označené jako díl A, a části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl B, v 
k.ú. Bechyně (příloha � viz. návrh) pro stavbu dvou rodinných domků uchazečům v pořadí, 
podle nabídnuté kupní ceny. (celý návrh viz. zápis z jednání) 
 
 
 


