
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
  

ze dne 19. 6. 2002 
 
Usnesení č. 58 
ZM ukládá starostovi města Bechyně p. Matějkovi zajistit geometrické rozdělení v�ech 
pozemků obytné zóny Bechyně v souladu se schváleným regulačním plánem Města Bechyně 
a v rozsahu do maximální částky Kč 300.000,--. Termín: 31.10.2002 

Zajistí: starosta 
ZM pověřuje RM a ustanovenou komisi ZM k dal�ímu jednání o konečném znění návrhu na 
komplexní ře�ení obytné zóny Bechyně a výsledek svého jednání předlo�í ZM. 

Termín: do 30.9.2002 
Zajistí: starosta 

Na průbě�ná jednání o komplexním ře�ení obytné zóny Bechyně budou pozváni v�ichni 
členové ZM.  

Termín: průbě�ně 
Zajistí: starosta 

 
 
Usnesení č. 59 
ZM ukládá starostovi, aby mzdové listy a přehledy dovolených bývalého jednatele VSB p. 
Charypara za rok 1999 a 2000 byly předány cenové komisi. Jedná se o osobní údaje a musí 
být s nimi nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. 

Termín: ihned 
 
 
Usnesení č. 60 
ZM stanovuje pro volební období 2002�2006 počet členů Zastupitelstva Města Bechyně na 
15. 
 
 
Usnesení č. 61 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s prodejem prioritních akcií České spořitelny 
společnosti Die ERSTE österreichische Spar � Casse Anteilsverwaltungssparkasse za kupní 
cenu Kč 177,-- za jednu akcii. 
 
 
Usnesení č. 62 
ZM schvaluje, v souladu se svým záměrem ze dne 17. dubna 2002, prodej bytů, podle zákona 
č. 72/1994 Sb. o prodeji bytů ve znění pozděj�ích předpisů, nájemcům za ceny podle 
seznamu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. 
 
 
Usnesení č. 63 
ZM bere na vědomí informace jednatele spol. Bytenes Bechyně spol. s r.o. pana Krále 
týkající se vyúčtování slu�eb za rok 2001. 



 
 
Usnesení č. 64 
ZM schvaluje hospodaření Města Bechyně za rok 2001 a finanční vypořádání Města Bechyně 
za rok 2001 a závěrečný účet obce. Zároveň bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření Města Bechyně za rok 2001. 
 
 
Usnesení č. 65 
ZM schvaluje hospodaření KD včetně finančního vypořádání za rok 2001. 
 
 
Usnesení č. 66 
ZM schvaluje změnu rozpočtu KD � zvý�ení vlastních příjmů o Kč 50.000,--, o příspěvku od 
sponzorů o Kč 10.000,--, celkem o Kč 60.000,--, sní�ení nákladů u spotřeby energie o Kč 
40.000,-- navý�ení mzdových nákladů o Kč 70.000,-- navý�ení zákonného poji�tění o Kč 
30.000,-- 
 
 
Usnesení č. 67 
ZM schvaluje hospodaření Zdravotního střediska včetně finančního vypořádání za rok 2001. 
 
 
Usnesení č. 68 
ZM schvaluje RZ č. 11/2002 v tomto znění: 
sní�ení výdajů na par.3322 zachování a obnova kulturních památek � rekonstrukce muzea ve 
vý�i 109.000,- Kč 
navý�ení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství , pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve 
vý�i 109.000,- Kč, jedná se o fin. prostředky na Termoregulaci výměníkové stanice tepla na 
Obránců míru (VS 819) v Bechyni dle smlouvy ev.č.150/2002-sml 
sní�ení výdajů na par.3612 bytové hospodářství pol. 5141 úroky ve vý�i 30.000,- Kč, 
navý�ení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve 
vý�i 30.000,- Kč, jedná se o fin. prostředky na Termoregulaci výměníkové stanice tepla na 
Obránců míru (VS 819) v Bechyni dle smlouvy ev.č.150/2002-sml 
 
 
Usnesení č. 69 
ZM schvaluje vytvoření právních subjektů z následujících �kolských zařízení: Z� Libu�ina 
ul., Z� �kolní ul., M� Jahůdka a M� Na Libu�i 920 s platností od 1.1.2003. 
 
 
Usnesení č. 70 
ZM souhlasí se zatí�ením pozemku č.par. 1246/1 v k.ú. Bechyně právem věcného břemene ve 
prospěch JČE a.s. České Budějovice které spočívá v povinnosti Města Bechyně, jako strany 
povinné, strpět na pozemku Města Bechyně č.par. 1246/1 v k.ú. Bechyně realizaci stavby č. 
463/28101 tj. ulo�ení kabelu NN pro rod. domek ing. Ryby s mo�ností přístupu do 
manipulačního pruhu v zákonem stanoveném rozsahu, který bude vyznačen geometrickým 
plánem. 



K realizaci výkonu práva vyplývajícího z věcného břemene se Město Bechyně, jako strana 
povinná, zdr�í ve vyznačeném manipulačním pruhu zřizování nových staveb a dal�ích 
činností, které by realizaci výkonu práva věcného břemene bránily. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve vý�i 10,- Kč za 1 m2 manipulačního pruhu 
vyznačeného geometrickým plánem. Rozsah zatí�ení městského pozemku je zakreslen na 
snímku, který tvoří součást tohoto usnesení. 
Rada města uzavře s JČE a.s. příslu�nou smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení práva 
věcného břemene a po dokončení předmětné stavby pak uzavře smlouvu o zřízení práva 
věcného břemene a zajistí zápis tohoto věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
 
Usnesení č. 71 
ZM souhlasí se zatí�ením pozemků č.par. 726 a č.par. 1190/1 v k.ú. Bechyně právem 
věcného břemene ve prospěch JČE a.s. České Budějovice které spočívá v povinnosti Města 
Bechyně , jako strany povinné, strpět na pozemku Města Bechyně č.par. 726 a pozemku č.par. 
1190/1 v k.ú. Bechyně realizaci stavby č. 463/28072 "kabel NN pan Vaňo, Plechamr na 
pozemku k.č. 1190/7 a 9 v k.ú. Bechyně" s mo�ností přístupu do manipulačního pruhu v 
zákonem stanoveném rozsahu, který bude vyznačen geometrickým plánem. 
ZM souhlasí se zatí�ením pozemku č.par. 2002 v k.ú. Bechyně právem věcného břemene ve 
prospěch JČE a.s. České Budějovice, které spočívá v povinnosti Města Bechyně, jako strany 
povinné, strpět na pozemku Města Bechyně č.par. 2002 v k.ú. Bechyně realizaci stavby č. 
463/28085 kabel NN Bechyně Parkány na pozemcích k.č. 410 a 411 v k.ú. Bechyně" s 
mo�ností přístupu do manipulačního pruhu v zákonem stanoveném rozsahu, který bude 
vyznačen geometrickým plánem. 
K realizaci výkonu práva vyplývajícího z věcného břemene se Město Bechyně, jako strana 
povinná, zdr�í ve vyznačeném manipulačním pruhu zřizování nových staveb a dal�ích 
činností, které by realizaci výkonu práva věcného břemene bránily. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve vý�i 10,- Kč za 1 m2 manipulačního pruhu 
vyznačeného geometrickým plánem. Rozsah zatí�ení městského pozemku je zakreslen na 
snímku, který tvoří součást tohoto usnesení. 
Rada města uzavře s JČE a.s. příslu�né smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení práva věcného 
břemene a po dokončení předmětných staveb pak uzavře smlouvy o zřízení práva věcného 
břemene a zajistí zápis tohoto věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
 
Usnesení č. 72 
ZM souhlasí se zatí�ením pozemku č.par. 2504/1 v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně právem 
věcného břemene ve prospěch spol. Eurotel Praha spol. s r.o., IČO 15268306, se sídlem Praha 
9, Sokolovská 855/225, které spočívá v povinnosti Města Bechyně, jako strany povinné, strpět 
na pozemku Města Bechyně č.par. 2504/1 v k.ú. Hvo�ďany Bechyně ulo�ení podzemního 
elektrického kabelu NN pro základnovou stanici veřejné radiotelefonní sítě Eurotel a v právu 
přístupu za účelem ulo�ení, oprav a údr�by tohoto kabelu. Věcné břemeno bude vyznačeno 
geometrickém plánu. 
K realizaci výkonu práva vyplývajícího z věcného břemene se Město Bechyně, jako strana 
povinná, zdr�í ve vyznačeném manipulačním pruhu zřizování nových staveb a dal�ích 
činností, které by realizaci výkonu práva věcného břemene bránily. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve vý�i jednorázové náhrady 20.000 Kč. Rozsah 
zatí�ení městského pozemku je zakreslen na snímku, který tvoří součást tohoto usnesení. 



Rada města uzavře se spol. Eurotel Praha spol. s r.o. příslu�nou smlouvu o budoucí smlouvě 
na zřízení práva věcného břemene a po dokončení předmětné stavby pak uzavře smlouvu o 
zřízení práva věcného břemene a zajistí zápis tohoto věcného práva do katastru nemovitostí. 
 
 
Usnesení č. 73 
ZM schvaluje příspěvek na vodu a topení pro TJ BULLDOG´S Bechyně ve vý�i do Kč 
30.000,-- s tím, �e tato částka bude účelově vázána - budou propláceny jednotlivé faktury za 
vodu a otop. 
 
 
Usnesení č. 74 
ZM bere na vědomí informace o provozu bazénu v lázních. 
 
 
Usnesení č. 75 
ZM ukládá odboru Va�P ře�it stí�nost občanů s majiteli provozoven, kterých se tato stí�nost 
týká.  

termín: do 30.6.2002 
zajistí: vedoucí odboru Va�P 

 
 
Usnesení č. 76 
ZM ru�í usnesení č. 24/2001 ZM a schvaluje placení stočného v Seno�atech od 1.1.2003 a ve 
Hvo�ďanech od 1.1.2004. 
 
 
Usnesení č. 77 
ZM pověřuje RM předlo�it variantní ře�ení dodávky vody pro stadion. 
 
 
Usnesení č. 78 
ZM ru�í usnesení č. 125/2001 ZM a souhlasí s poskytnutím příspěvku na úhradu faktury za 
spotřebu vody ve vý�i Kč 46.840,-- (53.840,- � 7.000,-) FC Bechyně. Kč 7.000,-- bude 
poskytnuto na činnost FC Hvo�ďany 1268. 
 
 
Usnesení č. 79 
ZM souhlasí s prodejem části pozemku č.par. 2101/1 v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně a to tak, jak 
je tato část pozemku zakreslena ve snímku z mapy, která je přílohou tohoto usnesení a bude 
upřesněna oddělovacím geometrickým plánem man�elům Mgr. Eriku a Martině 
Machartovým, nám. T.G.Masaryka čp. 142, Bechyně za kupní cenu ve vý�i Kč 38,--/m2. 
Man�elé Machartovi uhradí náklady spojené s pořízením oddělovacího geometrického plánu, 
poplatek za trvalé odnětí plnění funkcí lesa, daň z převodu nemovitosti a poplatek z návrhu na 
vklad do KN. 
 
 
Usnesení č. 80 
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku č.par. 595/3 v k.ú. Bechyně. 
 



 
Usnesení č. 81 
ZM nesouhlasí se záměrem směny pozemku č.par. 1981 v k.ú. Bechyně z majetku města 
Bechyně za pozemek č.par. 1980 v k.ú. Bechyně z majetku paní Pa�kové, Ryndové a 
Vosykové, Praha. 
 
 
Usnesení č. 82 
ZM ukládá MěÚ připravit návrh obecně závazné vyhlá�ky, která bude ře�it dodr�ování 
veřejného pořádku ve městě a zapracovat do tohoto návrhu připomínky zastupitelů z dne�ního 
jednání. 

termín: do 30.11.2002 
 
 
 
Usnesení č. 83 
ZM schvaluje změnu ve stanovení měsíční odměny pro zbytek volebního období takto: 

pro neuvolněné členy ZM, kteří vykonávají funkci člena RM se měsíční odměny 
navy�ují o Kč 100,-- 

pro neuvolněné členy ZM, kteří vykonávají funkci předsedy výboru nebo komise, se 
měsíční odměny navy�ují o Kč 100,-- 

pro ostatní členy ZM se měsíční odměny navy�ují o Kč 40,--. 
Ostatní části usnesení č. 90 z 29.11.2000 se nemění. 
Odměny budou poprvé vyplaceny za výplatní období červen 2002. 
 
 
 
 


