
U s n e s e n í 
ze zasedání  Zastupitelstva Města Bechyně 

konaného dne 10. 6. 2009   
 
 
 
USNESENÍ č. 18/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
záměr prodeje části pozemku par.č.1480/119, která je v GP č. 1298-605/2009 nově označená 
par.č.1480/311 v k.ú. Bechyně o výměře 97 m2. 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit záměr prodeje. 
 
 
USNESENÍ č. 19/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
bezúplatný převod části pozemku č.par. 1048/2 v k.ú. Bechyně tak, jak je tato část zakreslena 
v příloze tohoto usnesení, od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Bechyně. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP podat žádost o bezúplatný převod PF ČR. 
 
 
USNESENÍ č. 20/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
směnu části pozemku č.par. 1493/1 o výměře 3 m2, která byla od tohoto pozemku oddělena 
GP č. 1292-314/2009 ze dne 5.3.2009 a označena novým č.par. 1493/28 ze SJM manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku č.par. 
1480/4 o výměře 36 m2, která byla od tohoto pozemku oddělena týmž GP a označena novým 
č.par. 1480/309, vše v k.ú. Bechyně, z vlastnictví Města Bechyně s tím, že manželé xxxxxxxx 
uhradí rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků v ceně 110,- Kč za m2 ( 3.630,- Kč). 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření směnné smlouvy. 
 
 
USNESENÍ č. 21/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s o u h l a s í  
s prominutím dluhu ve výši 7.872,- Kč s příslušenstvím xxxxxxxxxxxxxxx, bývalému 
nájemci bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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USNESENÍ č. 22/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   m ě n í 
Pravidla pro pronajímání městských bytů takto: 
v čl. 3 odst. 10 se za slova "poplatek 300 Kč" vkládá nový text, který zní: "včetně DPH". 
 
 
USNESENÍ č. 23/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
závěrečný účet města Bechyně včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města 
Bechyně, IČ 00252069 za rok 2008, kterou vykonali kontroloři Krajského úřadu - 
Jihočeského kraje a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2008, a to bez výhrad. 
 
 
USNESENÍ č. 24/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1. Rozpočtové opatření č.5/2009 – 
snížení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostat. služeb ve výši 3.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 6125 výpočetní technika ve výši 5.823,- Kč, 
5139 nákup materiálu ve výši 5.205,- Kč 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5131 potraviny výši 3.000,- Kč, pol. 5139 
nákup materiálu ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2212 silnice, pol.5365 platby daní a poplatků krajům, obcím ve výši 1.000,- Kč správní 
poplatek Městu Tábor 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5365 platby daní a poplatků krajům, obcím 
ve výši 3.000,- Kč správní poplatek Městu Tábor za stavební povolení 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek          
ve výši 11.028,- nákup odchytové smyčky, rukavic pro městskou policii 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5175 pohoštění 8.000,- Kč, pol. 5194 věcné 
dary ve výši 5.000,- Kč - JSDH Bechyně 
 
2. Rozpočtové opatření č.6 /2009 – 
snížení výdajů na: 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 69.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3631 veřejné osvětlení, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 69.000,- Kč na rozšíření 
veřejného osvětlení v Luční ulici 
 
3. Rozpočtové opatření č.7/2009 –  
snížení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol.5172 programové vybavení ve výši 
18.770,- Kč 
navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol.6111 programové vybavení ve výši 
18.770,- Kč - spisová služba 
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4. Rozpočtové opatření č.15/2009 –   
snížení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 
400.000,- Kč 
navýšení výdajů na par. 3612 bytové hospodářství, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
400.000,- Kč rekonstrukce bytových jednotek na sídl. Na Libuši  
 
5. Rozpočtové opatření č.16/2009 –  
snížení výdajů na: 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
1.000,- Kč 
par. 5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5154 elektrická energie ve výši 2.000,- Kč, 
pol. 5171 opravy a udržování ve výši 5.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.5139 nákup materiálu ve výši 1.000,- 
Kč materiál Městský zpravodaj 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek  
ve výši 7.000,- Kč kamna pro JSDH Senožaty 
 
II.   s c h v a l u j e 
1. Rozpočtové opatření č.8 /2009 – 
navýšení příjmů na par.3341 rozhlas a televize, pol. 3121 přijaté dary na pořízení 
dlouhodobého majetku ve výši 200.000,- Kč dar - příspěvek od Nadace ČEZ 
navýšení výdajů na par.3341 rozhlas a televize, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
200.000,- Kč na vybudování bezdrátového rozhlasu v Bechyni 
 
2. Rozpočtové opatření č.9/2009 – 
navýšení příjmů na: 
pol.1351 odvod výtěžku z provozování loterií ve výši 522.935,- Kč 
par.6402 finanční vypořádání minulých let, pol. 2223 příjmy z finančního vypořádání 
minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 5.913,- Kč dokrytí nákladů souvisejících                
s konáním voleb do zastupitelstev krajů v roce 2008 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 37.593,- Kč 
pojistné plnění 
par.3721 sběr a svoz nebezpeč. odpadů, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 1.500,- Kč 
par.3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 
35.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 5141 úroky vlastní ve výši 
21.059,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím   
v úhrnné výši 284.000,- Kč investiční dotace Základní škole Bechyně, Školní 293 na: 
vzduchotechniku kuchyně ve výši 184.000,- Kč, na jazykovou učebnu ve výši 100.000,- Kč 
par. 3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 220.000,- Kč Kulturní středisko města Bechyně na scénické vybavení – 
látkové vybavení jeviště velkého sálu a světelný a zvukový park v Kulturním domě Bechyně, 
pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 120.000,- Kč 
dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na mzdy a odvody z mezd 
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3. Rozpočtové opatření č.10/2009 – 
navýšení příjmů na pol. 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – 
Ministerstvo práce a sociálních věcí – účelová dotace na poskytování sociálních služeb          
ve výši 290.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 
bydlení, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 290.000,- Kč - poskytování 
sociálních služeb 
 
4. Rozpočtové opatření č.11/2009 – 
snížení výdajů na: 
par.4379 ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence, pol.5222 neinvestiční transfery 
občanským sdružením ve výši 1.000,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 74.800,- Kč - poskytování sociálních služeb 
par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 290.000,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5225 neinvestiční transfery společenstvím vlastníků 
jednotek ve výši 900.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
290.000,- Kč na rekonstrukci chodníků na sídl. Na Libuši 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
900.000,- Kč příspěvek obce do fondu oprav společenství vlastníku bytových jednotek 
par.4379 ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence, pol. 5492 dary obyvatelstvu       
ve výši 1.000,- Kč finanční dar xxxxxxxxxxxx Pomoc a Péče Slunečnice Týn nad Vltavou 
par.5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol. 5194 věcné dary          
ve výši 10.000,- Kč humanitární věcné dary pro Kosovo 
par.3311 divadelní činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši 
7.000,- Kč finanční příspěvek Bechyňskému divadelnímu spolku Lužnice 
par.6112 zastupitelstva obcí, pol. 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ve výši 
45.000,- Kč, pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4.050,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol. 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 
8.750,- Kč sociální fond 
(- navyšuje se rozpočet sociálního fondu na rok 2009 se základním přídělem 2,5% z objemu 
mezd, limit mzdových prostředků – činnost místní správy: 6171 5011: 7.580.000,- Kč, 
tvorbou fondu o 8.750,- Kč a čerpáním fondu o 8.750,- Kč) 
 
5. Rozpočtové opatření č.12/2009 – 
pol. 8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy ve výši 25.000.000,- Kč 
pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje ve výši – 25.000.000,- Kč 
- uložení finančních prostředků na termínovaném vkladu na vkladovém účtu                            
u Raiffeiseinbank a.s. 
 
6. Rozpočtové opatření č.13/2009 – 
navýšení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 160.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6409 ostatní činnosti j.n., pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
38.000,- Kč platba DPH 
par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 10.000,- Kč 
JSDH Bechyně 
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par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 20.000,- Kč finanční příspěvek Zbytku světa Bechyně na 37. ročník koloběžkové 
Grand prix Bechyně 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 40.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský 
festival dechových hudeb 
par.3122 střední odborné školy, pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. 
org. ve výši 30.000,- Kč finanční příspěvek Střední průmyslové škole keramické v Bechyni    
na 125. výročí školy 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
22.000,- Kč na odvodnění chodníku v Čechově ulici 
 
7. Rozpočtové opatření č.14/2009 – 
navýšení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 143.451,- Kč 
příspěvek Jihočeského kraje na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 
kraje 
navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5132 ochranné 
pomůcky, pol. 5139 nákup materiálu j.n., pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek a 
pol. 5171 opravy a udržování ve výši 143.451,- Kč – na věcné vybavení (hadice, proudnice, 
rozdělovače, spojové prostředky, věcné prostředky požární ochrany, apod.), opravy požární 
techniky a věcných prostředků požární ochrany, ochranné pomůcky pro JSDH Bechyně 
 
8. Rozpočtové opatření č.17/2009 –  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 40.000,- Kč  příspěvek Jihočeského 
kraje  pro Kulturní středisko města Bechyně na projekty: „Bechyňské Jaro 2009-XVII“          
ve výši 20.000,- Kč a „Divadlo v trávě 2009 – XVII“ ve výši 20.000,- Kč 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 70.000,- Kč 
účelově poskytnuté finanční prostředky z Ministerstva kultury pro Kulturní středisko města 
Bechyně na realizaci projektu Divadlo je komunikace 2009 
navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 110.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na projekty 
„Bechyňské Jaro 2009-XVII“ (20.000,- Kč) a „Divadlo v trávě 2009 – XVII“ (20.000,- Kč) a 
„Divadlo je komunikace“(70.000,- Kč) 
 
9. Rozpočtové opatření č.18/2009 –  
navýšení příjmů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 40.000,- Kč 
par.3771 protiradonová opatření, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
4.000,- Kč 
par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 
5.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 400.000,- Kč (z havárií) 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  184.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par. 3612 bytové hospodářství, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 400.000,- Kč 
dokončení izolací základů domu na sídl. Na Libuši čp. 678 - 680  
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par.3771 protiradonová opatření, pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 4.000,- Kč odměna 
za rozmístění, sběr stopových detektorů radonu, vyplnění dotazníků 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
224.000,- Kč příprava projektové žádosti na projekt „Rekonstrukce nám. T. G. Masaryka a 
okolí, Bechyně“  firmou GARANTA CZ a.s., se sídlem České Budějovice 
par.2249 ostatní záležitosti železniční dopravy, pol. 5222 neinvestiční transfery občanským 
sdružením ve výši 5.000,- Kč finanční příspěvek Klubu přátel elektrické dráhy Tábor - 
Bechyně 
  
III.   s c h v a l u j e 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč Střední průmyslové škole keramické       
v Bechyni na 125. výročí založení školy 
 
IV.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
do rozpočtu Města Bechyně na rok 2009. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 25/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s o u h l a s í 

1. s realizací projektu "Rekonstrukce a modernizace sídl. Na Libuši, Bechyně - 
I.etapa". 

2. s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, oblast podpory 1.5. Rozvoj místních komunikací na akci "Rekonstrukce 
a modernizace sídl. Na Libuši, Bechyně - I.etapa". 

 
II.   s c h v a l u j e 
úvěrový příslib od České spořitelny a.s. ve výši 23 464 714,- Kč na realizaci akce 
"Rekonstrukce a modernizace sídl. Na Libuši, Bechyně - I.etapa". 
 
 
USNESENÍ č. 26/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e 
záměr prodeje části pozemku par.č.663/4 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Bechyně. 
 

II.   u k l á d á 
odboru MaP postupovat v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 27/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e 

1. usnesení ZM 10/01-06 Z ze dne 15.3.2006 
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2. všechna předchozí usnesení ZM ve věci převodu nemovitostí čp.822, st.par.č.609/1, 
st.par.č.609/3, par.č.595/5, par.č.595/6, par.č.595/7, par.č.595/32 a par.č.595/36, vše     
v k.ú. Bechyně. 

 
II.   s c h v a l u j e 
toto usnesení: 
"Zastupitelstvo Města Bechyně projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod i samotný 
bezúplatný převod těchto nemovitostí: 

- budovy, Bechyně čp.822 -jiná stavba 
- st.p.č.609/1 o výměře 502 m2 -zastavěná plocha a nádvoří 
- st.p.č.609/3 o výměře 12 m2 -zastavěná plocha a nádvoří 
- par.č.595/5 o výměře 67 m2 -ostatní plocha s využitím manipulační plocha 
- par.č.595/6 o výměře 425 m2 -ostatní plocha s využitím manipulační plocha 
- par.č.595/7 o výměře 123 m2 -ostatní plocha s využitím manipulační plocha 
- par.č.595/32 o výměře 32 m2 -ostatní plocha s využitím manipulační plocha 
- par.č.595/36 o výměře 31 m2 -ostatní plocha s využitím jiná plocha 

v k.ú. Bechyně z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do majetku Města Bechyně. 
Město Bechyně se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je pro potřeby 
požární zbrojnice. Dále se Město Bechyně zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou 
využívány ke komerčním účelům, nebudou přenechány ke komerčním účelům třetím osobám, 
ani nebudou prodány, darovány či jinak zcizeny a nebudou použity jako předmět zástavy, to 
vše po dobu 5-ti let od doby právních účinků vkladu smlouvy o bezúplatném převodu             
do katastru nemovitostí. 
Za porušení výše uvedených závazků nebo některého z nich ve stanovené lhůtě je nabyvatel 
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně, 
kterou měly převáděné nemovitosti ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle 
tehdy platného cenového předpisu." 
 
III.   u k l á d á 
odboru MaP zaslat usnesení ÚZSVM. 
 
 
USNESENÍ č. 28/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o stanovení systému komunitního kompostování a 
způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města 
Bechyně. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit vyhlášku a zaslat MV ČR. 
 
 
USNESENÍ č. 29/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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II.   u k l á d á 
odboru MaP zveřejnit vyhlášku a zaslat MV ČR. 
 
 
USNESENÍ č. 30/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   z ř i z u j e 

a) Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hvožďany, jako organizační složku města 
Bechyně 

b) Jednotku sboru dobrovolných hasičů Senožaty, jako organizační složku města 
Bechyně 

 
II.   s c h v a l u j e 

a) zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bechyně 
b) zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hvožďany 
c) zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Senožaty 

 
 
USNESENÍ č. 31/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. prodej bytové jednotky č.3 v domě čp.918 Písecká ul., Bechyně o velikosti 4+1            
v 3. nadzemním podlaží včetně podílu 7396/59653 na společných částech domu,        
na stavebním pozemku st.par.č. 932/19 v k.ú. Bechyně do podílového spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 600.000,-Kč. 

 
2. prodej bytové jednotky č.10 v domě čp.720 Písecká ul., Bechyně o velikosti 2+1          

v 4. nadzemním podlaží včetně podílu 6079/141779 na společných částech domu,       
na stavebním pozemku st.par.č. 933/5 a 933/4 v k.ú. Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

II.   s t a n o v u j e 
pro prodej všech bytových jednotek zastupitelstvo tyto podmínky: 
kupní cena je splatná nejpozději při podpisu kupní smlouvy, přičemž celá kupní smlouva musí 
být zaplacena na účet Města Bechyně nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí a ve stejné lhůtě musí být uzavřena i kupní smlouva. Byt se prodává ve stavu,       
ve kterém se nachází ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupující hradí náklady spojené               
s prodejem bytové jednotky tj. konkrétně poplatek z návrhu na vklad nemovitosti a daň           
z převodu nemovitosti. 
 
III.   u k l á d á 
ukládá odbor MaP zajistit prodeje v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 32/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej pozemku par.č.1480/215 v k.ú. Bechyně o výměře 987 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 592.200,- Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 33/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r o z h o d l o 
1.  podle § 6 odst. 5 a) stavebního zákona o pořízení změny ÚPO Bechyně 
2. podle § 6 odst. 5 a) stavebního zákona o pořízení změny Regulačního plánu zóny                 

pro služby, podnikání a obchod 
 

II.   p o ž a d u j e 
aby pořizovatelem změny ÚPO Bechyně a změny Regulačního plánu zóny pro služby, 
podnikání a obchod byl Městský úřad Tábor podle § 6 odst. 1 c) stavebního zákona. 
 

III.   j m e n u j e 
Ing. Josefa Válka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupcem města, který 
bude spolupracovat s pořizovatelem na změně ÚPO, RP. 
 
 
USNESENÍ č. 34/3-09 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
převod částí pozemků parc.č. 1558 a parc.č. 2072 v k.ú. Bechyně v GP č. 1290-313/2009 
označených parcelním číslem 1558/2, orná půda, o výměře 833 m2 za cenu úředního odhadu. 
Vypracování znaleckého posudku zadává PF ČR. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP požádat PF ČR o úplatný převod v souladu s usnesením. 
 
 
 
 
V Bechyni dne 10. 6. 2009    
 
 
 
 
 
 

 Miroslav Beneš 
místostarosta 

 


