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USNESENÍ 
   

ze dne 11. 6. 2001 
 

 
 
 
Usnesení č. 24 
ZM schvaluje pořizovat počínaje pří�tím jednáním ZM zvukový záznam z jednání ZM jako 
technikou pomůcku pro ověřovatele a zapisovatele. Pokud bude zápis ověřen a nebudou 
vzneseny námitky některého z členů ZM na pří�tím jednání ZM, bude tento zvukový záznam 
smazán. Odpovídá: tajemník MěÚ 
 
 
Usnesení č. 25 
ZM schvaluje podané námitky pana Horňáka k zápisu z jednání ZM konaného dne 9.5.2001 a 
ukládá opravit zápis z tohoto jednání dle dopisu, který zaslal p. Horňák jednotlivým členům 
ZM. Text dopisu bude přílohou zápisu z jednání ZM dne 9.5.2001. 
 
 
Usnesení č. 26 
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků na výstavbu 
supermarketu, p.č. 1562/4, 1562/8, část pozemku p.č. 1562/1, 1562/3, o celkové výměře 
maximálně do 4500 m2 za Kč 2.000.000,-- firmě INDES Praha, spol. s r.o. IČO 25144995. 
Pozemky budou přesně specifikovány v geometrickém oddělovacím plánu, který bude 
nedílnou součástí kupní smlouvy. 
 
 
Usnesení č. 27 
ZM pověřuje Radu města, aby předkládala ZM zprávu o hospodaření společnosti Bytenes 
Bechyně spol. s r.o. s členěním na jednotlivá střediska i za celou společnost v�dy do konce 
měsíce následujícího po skončení čtvrtletí v plné verzi s komentářem. 

Odpovídá: starosta 
 
 
Usnesení č. 28 
ZM neschvaluje, aby Ing. Halama zajistil pro občany města předná�ku na téma Havarijní plán 
JE Temelín. 
 
 
Usnesení č. 29 
ZM neschvaluje pověření Rady města k zaji�tění předná�ky k problematice Havarijního plánu 
JE Temelín. 
 
 
 



Usnesení č. 30 
ZM neschvaluje pověření pana starosty k seznámení členů ZM s konkrétním prováděním 
Havarijního plánu JE Temelín v obci Hvo�ďany. 
 
 
Usnesení č. 31 
ZM schvaluje RZ č. 4/2001 v tomto znění: 
navý�ení příjmů ve vý�i Kč 350.000,-- na polo�ce 4111 � fin. prostředky schválené vládou a 
přidělené Ministerstvem financí na provoz organizací zřizovaných obcemi a zaji�ťujícími 
LSPP a navý�ení výdajů na paragrafu 3511 V�eobecná ambulantní péče ve vý�i Kč 350.000,-- 
na zaji�tění LSPP 
 
 
Usnesení č. 32 
ZM schvaluje RZ č. 5/2001 v tomto znění: 
zapojení příjmů na par. 3639 komunální slu�by a územní rozvoj ve vý�i Kč 100.000,-- 
získaných z výtě�ku z provozování výherních hracích automatů za rok 2000 do výdajů na par. 
3113 �kolství ve vý�i Kč 100.000,-- na měření tepla, vody a elektrické energie v nástavbách 
Základní �koly �kolní ulice a na technickou pomoc a autorské dozory při nástavbě dvou 
pavilonů �koly 
 
 
Usnesení č. 33 
ZM schvaluje RZ č. 6/2001 v tomto znění: 
zapojení příjmů na par. 3722 sběr a svoz komunálních odpadů ve vý�i Kč 100.000,-- do 
výdajů na par. 3729 ostatní nakládání s odpady na zhotovení dokumentace stavby 
�Rekultivace skládky Seno�aty� 
 
 
Usnesení č. 34 
Zastupitelstvo Města Bechyně 

Bere na vědomí 
předlo�enou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny 
a.s. 

Schvaluje 

uzavření �Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy� o podmínkách prodeje 7.700 ks 
akcií společnosti Česká spořitelna a.s. ISIN CZ0008023736 (dále jen �akcie�) se 
společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační 
číslo v SCP: 0090003195, (dále jen �kupující�), při zaplacení minimální kupní ceny ve 
vý�i 122 Kč za jednu akcii, 

registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu 
města ve Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, 
společnosti EPIC Securities, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IČO 
61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vlo�ka 2751, 



uzavření �Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů�, jejím� předmětem bude 
prodej akcií kupujícímu po odstranění překá�ek, bránících převodu akcií rozhodnutím 
valné hromady České spořitelny, a.s. o změně podmínek převoditelnosti akcií, 

převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů. 

Deleguje 

Sdru�ení měst a obcí - akcionářů České spořitelny a.s., v souladu se smlouvou o 
uzavření budoucí smlouvy, k zastupování Města Bechyně na valné hromadě České 
spořitelny a.s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek 
převoditelnosti akcií. 

Ukládá 

vystavit plnou moc Sdru�ení měst a obcí - akcionářů České spořitelny a.s. k 
zastupování na valné hromadě dle bodu III. tohoto usnesení, 

zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a ve�kerých dal�ích souvisejících 
dokumentů, 

kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií. 
 
 
Usnesení č. 35 
ZM souhlasí s odkoupením pozemků č.par. 1600/37 o výměře 251 m2 a č.par. 1600/32 o 
výměře 29 m2 v k.ú. Bechyně od ČR-Pozemkového fondu ČR za cenu úředního odhadu. 
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s firmou Micro-sensor s.r.o. 
Bechyně, jejím� předmětem je budoucí převod pozemků č.par. 1600/37 o výměře 251 m2 a 
č.par. 1600/32 o výměře 29 m2 v k.ú. Bechyně za cenu úředního odhadu do 60 dnů od nabytí 
vlastnického práva k těmto pozemkům. 
 
 
 
Usnesení č. 36 
ZM mění a doplňuje své původní rozhodnutí ve věci prodeje pozemků man�elům 
Hajtingrovým ze dne 23. února 2000 takto: 

u části pozemku č.par. 872/1, označené v GP č. 128-41/1999 schváleného Kat. úřadem 
dne 1.4.2000 pod č. 670/00, jako díl �e� se upřesňuje výměra, která činí 397 m2, 

doplňuje se prodej části pozemku č.par. 872/1 o výměře 10 m2, označené v uvedeném 
GP jako díl �c+d�. 

Nové usnesení zastupitelstva Města Bechyně ze dne 11.6.2001 tedy zní: 
Zastupitelstvo Města Bechyně schvaluje prodej: 
- části pozemku č.par. 872/1 o výměře 397 m2 označené jako díl �e� 
- části pozemku č.par. 872/1 o výměře 16 m2 označené novým č.par. 872/23 
- části pozemku č.par. 872/1 o výměře 10 m2 označené jako díl �c+d� 
- části pozemku č.par. 872/11 (les) o výměře 37 m2 označené novým č.par. 872/22 
v�e v obci Bechyně a k.ú. Hvo�ďany u Bechyně 



man�elům Mileně a Oldřichu Hajtingrovým, bytem Jablonského 398, Písek, za cenu 46,- Kč 
za jeden m2. Kupující uhradí v�echny náklady spojené s převodem nemovitostí včetně odvodů 
za vynětí z lesního půdního fondu. 
V�echny tyto díly byly od původních pozemků odděleny geometrickým plánem č. 128-41/1999, 
který byl dne 1.4.2000 schválen Katastrálním úřadem v Táboře. 
 
 
Usnesení č. 37 
ZM souhlasí s převodem státních pozemků do vlastnictví Města Bechyně 

p.č. 1612 PK v k.ú. Bechyně o výměře 3494 m2 za úřední cenu 
p.č. 1505 PK v k.ú. Bechyně o výměře 11675 m2 bezúplatně 

 
 
Usnesení č. 38 
ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku č.par. 711/3 a části pozemku č.par. 2033 v 
k.ú. Bechyně, na které se nachází kolna paní Evy Chadimové a paní Evy Soukupové. 
 
 
Usnesení č. 39 
ZM nesouhlasí se záměrem prodeje jedné ideální poloviny domu čp. 537 se stp.č. 262 o 
výměře 607 m2, id. poloviny pozemku č. par. 263 o výměře 519 m2 a id.poloviny pozemku 
č.par. 264 o výměře 3.135 m2 v k.ú. Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 40 
ZM nesouhlasí se záměrem prodeje jedné ideální poloviny domu čp. 537 se stp.č. 262 o 
výměře 607 m2, id. poloviny pozemku č. par. 263 o výměře 519 m2 a id.poloviny pozemku 
č.par. 264 o výměře 3.135 m2 v k.ú. Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 41 
ZM nesouhlasí se záměrem prodeje jedné ideální poloviny pozemku č. par. 264 a jedné 
ideální poloviny části pozemku č.par. 262 v k.ú. Bechyně tak, jak je tato část zakreslena na 
přilo�eném snímku z mapy. 
 
 
Usnesení č. 42 
ZM nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemku č.par. 872/1 v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně, 
které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví p. Kum�áka - podle geometrického plánu č. 134-
23 108/2001 schváleného dne 10.5.2001 Kat. úřadem Tábor. 
 


