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ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
   

ze dne 21. 8. 2002 
 
Usnesení č. 84 
ZM pozastavuje na dobu do 30. září 2002 své usnesení č. 45 ze dne 2.5.2002, kterým bylo 
rozhodnuto o prodeji nepronajatých bytů v domech určených k prodeji obálkovou metodou za 
nejvy��í nabídku. 
 Nepronajaté byty v těchto domech budou nabídnuty jako náhradní byty do nájmu 
občanům Bechyně, jejich� domy byly posti�eny povodní a jsou jimi u�ívány k trvalému 
bydlení.  
 Na byty, které zůstanou po 30. září 2002 nepronajaté, se vztahuje usnesení č. 45 ze dne 
2.5.2002.  
 
 
Usnesení č. 85 
ZM schvaluje RZ č. 14/2002 v tomto znění: 
navý�ení příjmů na pol. 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ ve vý�i 150.000,- Kč 
navý�ení příjmů na pol. 3201 Příjmy z prodeje akcií ve  vý�i 450.000,- Kč 
 
navý�ení výdajů na par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 nákup slu�eb j.n.   
ve vý�i 200.000,- Kč na zaji�tění odvozu a ulo�ení odpadu po povodních 
navý�ení výdajů na par. 2219 Zále�itosti pozemních komunikací j.n. pol. 5169 nákup slu�eb 
j.n. a pol. 5139  nákup materiálu ve vý�i 200.000,- Kč na materiál (pytle, písek, kamenné 
zábrany) a na zaji�tění či�tění po povodních 
navý�ení výdajů na par. 5512 Po�ární ochrana � dobrovolná část, pol. 5112 ostatní osobní 
výdaje a pol. 5119 platby za provedenou práci j.n. ve vý�i 150.000,- Kč na výplatu dohod       
o provedení práce a platové refundace dobrovolných hasičů při povodních, dále navý�ení pol. 
5136 potraviny ve vý�i 20.000,- Kč na zaji�tění potravin pro hasiče při povodních,  navý�ení 
pol. 5156 pohonné hmoty a maziva vý�i 30.000,- Kč na PHM pro dobrovolné hasiče            
při povodních  
 
 
Usnesení č. 86 
ZM bere na vědomí, �e dal�í výdaje související s povodněmi bude město nadále 
zabezpečovat ze svého rozpočtu a příp. rozpočtové změny budou zastupitelstvu průbě�ně 
předkládány. 
 
 
Usnesení č. 87 
ZM schvaluje příspěvek posti�eným občanům města Bechyně povodněmi ve vý�i  
Kč 23.000,-- - na 1 obytný dům, ve kterém do�lo k zatopení obytných místností 
Kč 7.000,--  - k zatopení pouze sklep. prostor 
 


