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USNESENÍ 
  

ze dne 18. 4. 2001 
 

 
 
Usnesení č. 15 
ZM schvaluje v souladu s ustan. § 26 zák.č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozděj�ích předpisů a se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích 
regulační plán obytné zóny Bechyně. 
ZM vymezuje závaznou část regulačního plánu obytné zóny Bechyně, která tvoří přílohu 
tohoto usnesení. 
ZM schvaluje vyhlá�ku Města Bechyně č. 35/2001, kterou se vymezuje závazná část 
regulačního plánu obytné zóny Bechyně. 
K návrhu regulačního plánu obytné zóny Bechyně nebyly vzneseny �ádné námitky vlastníků 
pozemků a staveb dotčených ře�ením návrhu regulačního plánu ani nesouhlas s rozhodnutím 
o námitkách vznesených ke konceptu. 
 
 
Usnesení č. 16 
ZM souhlasí s roz�ířením obytné zóny Bechyně � sever o pozemek č.par. 1504, 1505, 1506 a 
1507 v k.ú. Bechyně a ukládá starostovi města pořídit změnu regulačního plánu obytné zóny, 
schváleného dne 18.4.2001. 
ZM po�aduje, aby na úhradě nákladů spojených s pořízením vý�e uvedené změny, se podílel 
vlastník pozemku č.par. 1504. 
 
 
Usnesení č. 17 
ZM pověřuje Radu města, aby zřídila komisi, která prověří kalkulaci cen vodného, stočného 
a ceny za svoz odpadu. 
 
 
Usnesení č. 18 
ZM schvaluje hospodaření Města Bechyně za rok 2000 a finanční vypořádání Města Bechyně 
za rok 2000 a závěrečný účet obce. Zároveň bere na vědomí předlo�enou zprávu o 
hospodaření Města Bechyně za rok 2000. 
 
 
Usnesení č. 19 
ZM schvaluje RZ č. 1/2001 v tomto znění: 
sní�ení výdajů na paragrafu 3513 Lékařská slu�ba první pomoci a navý�ení výdajů na 
paragrafu 3511 V�eobecná ambulantní péče o 420.000,- Kč. 
 
 
 
 



Usnesení č. 20 
ZM schvaluje RZ č. 2/2001 v tomto znění: 
zapojení příjmů na par.3141 �kolní stravování při před�kolním a základním vzdělávání - 
Jídelna při Základní �kole ve vý�i 90.000,- Kč do výdajů na stejný paragraf 3141 - Jídelna při 
Z� ve vý�i 90.000,- Kč, jedná se o příjmy za pojistné - přijaté pojistné náhrady za havárii 
vodovodního potrubí v jídelně a následně výdaje, které byly vynalo�eny na odstranění 
následků havárie 
dále zapojení příjmů od strávníků za čipy na stravu v Jídelně při Z� ve vý�i 113.000,- Kč do 
výdajů na nákup čipů pro strávníky Jídelny při Základní �kole, týká se stejného par. 3141 
Shrnutí RZ č.2/2001: navý�ení výdajů na par. 3141 o 203.000,- Kč a navý�ení příjmů o 
203.000,- Kč na par. 3141 �kolní stravování při před�kol. a základním vzdělávání - odstranění 
následků havárie na vodovodním potrubí a nákup čipů pro strávníky. 
 
 
Usnesení č. 21 
ZM schvaluje RZ č. 3/2001 v tomto znění: 
sní�ení příjmů na polo�ce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce z 6.750.000,- Kč na 
0,- Kč tj. o 6.750.000,- Kč, a sní�ení výdajů na par.6399 finanční operace j.n. o stejnou částku 
6.750.000,- Kč tj. z 6.780.000,- Kč na 30.000,- Kč, daňová povinnost obce za rok 2000 byla 
vykryta zálohovými platbami daně a výsledný výpočet roční daňové povinnosti vy�el ve vý�i : 
přeplatek + 7.233.247,- Kč, dále na základě novelizace zákona o daních z příjmů není pro 
obec stanovena povinnost pro rok 2001 platit zálohy na daň, tudí� finanční vyrovnání bude 
provedeno a� k 31.3.2002 a pro rok 2001 ji� nemáme z tohoto titulu �ádnou daňovou 
povinnost a obec nebude mít v roce 2001 ji� �ádné finanční výdaje, tak jak tomu bylo dle 
zákona o daních z příjmu v minulých letech. 
 
 
Usnesení č. 22 
ZM schvaluje finanční hospodaření KD a zároveň souhlasí s převedením přebytku 
hospodaření do rezervního fondu. 
 
 
Usnesení č. 23 
ZM schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace s názvem Kulturní dům Bechyně. 
Zároveň se ru�í v�echny předchozí zřizovací listiny včetně v�ech změn a doplňků. 
 
 
Usnesení č. 24 
ZM schvaluje cenu stočného ve Hvo�ďanech a Seno�atech ve vý�i Kč 8,-- + DPH. 
 
 


