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ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
  

ze dne 9. 5. 2001 
 

 
 
Usnesení č. 15 
ZM bere na vědomí hospodaření Vodárenského sdru�ení Bechyňsko za rok 2000 a jeho 
činnosti. 
 
 
Usnesení č. 16 
ZM pověřuje RM, aby před rozhodnutím o dal�ím kroku v otázce prodeje bytového fondu 
dala provést ekonomickou analýzu, co město prodejem získá a co ztratí z pohledu 
dlouhodobého vývoje zdrojů finančních prostředků do rozpočtu města v termínu do konce 
října. 
 
 
Usnesení č. 17 
ZM rozhodlo o námitkách v zápise ze dne 25.10.2001. 
Usnesení ve znění: 
MZ schvaluje usnesení k bodu č. 1 � kontrola usnesení ze dne 13.9.2000 � toto usnesení bude 
doplněno hlasovaný bod ve znění: MZ schvaluje, aby prostředky, potřebné k zaji�tění provozu 
LSPP byly čerpány z odměn neuvolněných členů MZ Bechyně. 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 2, zdr�eli se ostatní 
Hlasování: pro 13 
se mění takto: 
MZ schvaluje usnesení k bodu č. 1 � kontrola usnesení ze dne 13.9.2000 � toto usnesení bude 
doplněno hlasovaný bod ve znění: MZ schvaluje, aby prostředky, potřebné k zaji�tění provozu 
LSPP byly čerpány z odměn neuvolněných členů MZ Bechyně. 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 2, zdr�eli se ostatní 
Pro zaprotokolování tohoto usnesení do zápisu z dne�ního jednání hlasovalo: 
13 členů pro, 
0 členů proti, 
0 členů se zdr�elo 
na str. 18 � bod č. 18 se text ve znění: 
Ing. Koke� � byla prováděna hloubková kontrola v nemocnici, dělají se tam různá opatření, 
aby ekonomická zadlu�enost dále pokračovala. Zajímalo by ho, jak se k tomu 
staví MR, zda je více informací o ostatních obcích - velkých 
mění za: 
Ing. Koke� � byla prováděna hloubková kontrola v nemocnici, dělají se tam různá opatření, 
aby ekonomická zadlu�enost dále nepokračovala. Zajímalo by ho, jak se k tomu 
staví MR, zda je více informací od ostatních obcí - velkých 
na str. 18 � bod č. 8 se text ve znění: 
Ing. Koke� � v dne�ní době Bytenes nedělá nic, pokud by vyvíjel nějakou činnost, muselo by 
se to objevit v nákladech, chtěl by znát číslo � stav pracovníků. Největ�ím 



problém je, �e není vedoucí tepelného hospodářství 
mění za: 
Ing. Koke� � v dne�ní době Bytenes nedělá nic, pokud by vyvíjel nějakou činnost, muselo by 
se to objevit v nákladech, chtěl by znát číslo � stav pracovníků. Podle 
předsedy DR společnosti p. Matějíčka je největ�í problém Bytenes Bechyně 
spol. s r.o. to, �e na středisku TS není vedoucí. 
na str. 19 � bod č. 8 se text ve znění: 
Ing. Koke� � v době, kdy nový jednatel nastupoval, řekl, �e vedoucího technického 
hospodářství bude dělat sám 
mění za: 
Ing. Koke� � v době, kdy nový jednatel nastupoval, řekl, �e vedoucího TS bude dělat sám 
na str. 19 � bod č. 8 se text ve znění: 
Ing. Koláček � dělá jakoby vedoucího, ale samozřejmě pracuje jako dělník 
mění za: 
Ing. Koláček � pan Bárta dělá jakoby vedoucího, ale samozřejmě pracuje jako dělník 
na str. 19 � bod č. 8 se text ve znění: 
Ing. Koke� � od kdy začne dělat vedoucí tech. slu�eb 
mění za: 
Ing. Koke� � od kdy začne vedoucího TS dělat Ing. Koláček 
 
 
Usnesení č. 18 
ZM neschvaluje pořízení diktafonu na dal�í zastupitelstvo a zaznamenávání celého průběhu 
jednání. 
 
 
Usnesení č. 19 
ZM neschvaluje zru�ení zápisů z jednání ZM a jednacího řádu. 
 
 
Usnesení č. 20 
Zastupitelstvo neschvaluje nahrávání návrhů na usnesení. 
 
 
Usnesení č. 21 
ZM neschvaluje umístění vývěsních skříněk polit. stran na Libu�ině ulici mezi zdí a 
chodníkem domu č.p. 181. 
 
 
Usnesení č. 22 
ZM neschvaluje návrh na vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím RM č. 361, týkající se 
umístění skříněk polit. stran a zároveň neschvaluje návrh umístění skříněk polit. stran v 
Libu�ině ulici na původním místě. 
 
 
Usnesení č. 23 
ZM neschvaluje zajistit umístění vývěsních skříněk pro pol. strany v rámci územního řízení 
ve věci výstavby DPS Radou města. 
 
 


