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USNESENÍ 
   

ze dne 2. 5. 2002 
 

 
Usnesení č. 40 
ZM souhlasí s námitkou pana Horňáka a ukládá MěÚ provést opravu zápisu ze dne 6. 3. 2002. 
Námitka spočívala v tom, �e v zápise ze 2. jednání ZM dne 6. 3. 2002 v bodě o prodeji bytů je 
chybně zapsáno, �e pan Horňák uvedl, �e tr�ní cena bytu 3+1 v Bechyni je 1,5 miliónu Kč, 
přičem� pan Horňák řekl, �e tr�ní cena takového bytu je 0,5 miliónu Kč. 
 
 
Usnesení č. 41 
ZM pověřuje RM vypracováním zprávy o plnění těchto usnesení: 45, 53, 76, 77, 90, 121, 
134/2001, 3 a 4/2002. 
 
 
Usnesení č. 42 
ZM ukládá projednat mandátní smlouvu o poskytování in�enýrských a investorských slu�eb 
mezi Městem Bechyně jako mandantem a Ing. Jiřím Vogeltanzem, Realitní a 
zprostředkovatelské slu�by, Bechyně a Ing. Jiřiny Kyllarové a Ing. arch. Ev�ena Kyllara � 
ARCON, Praha, jako mandatáři, v komisi ve slo�ení: Mgr. Erik Machart, Ing. Jiří Koke�, Ing. 
Josef Válek, pan Franti�ek Němec, Ing. Eva Hlasová, a schválení v RM. Znění mandátní 
smlouvy bude předlo�ena na jednání ZM. 
 
 
Usnesení č. 43 
ZM schvaluje, aby z usnesení ZM ze dne 17.4.2002 byla vypu�těna část, týkající se 
nebytových prostor. ZM schvaluje záměr prodeje nebyt. prostor s tím, �e o prodeji ka�dého 
nebyt. prostoru bude jednat individuálně a cena za ka�dý nebyt. prostor bude stanovována 
zvlá�ť. 
ZM schvaluje zachování předkupního práva pro současné nájemce v trvání 3 měsíců. 
Nebude-li nabídka v této lhůtě současnými nájemci akceptována, bude nebyt. prostor prodán 
za nejvy��í nabídku, tj. obálkovou metodou. Konkrétní podmínky prodeje stanoví RM. 
 
 
Usnesení č. 44 
ZM schvaluje, aby nepronajaté byty byly vyňaty z usnesení ze dne 17.4.2002, které se týkalo 
prodeje bytů. 
 
 
Usnesení č. 45 
ZM schvaluje, �e nepronajaté byty v domech určených k prodeji budou prodány za nejvy��í 
nabídku tj. konkrétně obálkovou metodou, přičem� konkrétní podmínky prodeje stanoví rada 
města. Minimální nabídka se rovná odhadní ceně stanovené znaleckými posudky soudního 



znalce pana Josefa Hlízy, Pelhřimov. Prodej se uskuteční podle zák.č. 72/1994 Sb. ve znění 
pozděj�ích předpisů. 
 
 
Usnesení č. 46 
ZM bere na vědomí zprávu cenové komise přednesenou p. Valentou. 
 
 
Usnesení č. 47 
ZM schvaluje účast cenové komise na informační schůzce VH VSB se zastupiteli města. 
 
 
Usnesení č. 48 
ZM bere na vědomí informaci pro obyvatele pro případ ohro�ení přednesenou starostou 
města. 
 


