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

konaného dne 27. 3. 2013   

 

 

 

USNESENÍ č. 5/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í   

výroční zprávu o činnosti Městské policie Bechyně za rok 2012. 

 

 

USNESENÍ č. 6/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r o z h o d l o   

prominout xxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, dlužné poplatky z prodlení vzniklé z dluhu 

na nájemném, zálohách na služby a vyúčtování služeb.  
 

II.   u k l á d á 

společnosti BYTENES Bechyně, spol. s r. o. postupovat v souladu s tímto usnesením. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 7/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e   

členství města Bechyně v obecně prospěšné společnosti Toulava. 
 

II.   u k l á d á 

starostovi postupovat v souladu s tímto usnesením. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 8/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e   

výměnu oken na Základní škole Bechyně, Školní 293 a netrvá na podmínce dotací.  

 

 

USNESENÍ č. 9/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e   

1.   Rozpočtové opatření č. 9/2013  

snížení výdajů na: 

par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 580.000,- Kč 

navýšení výdajů na: 
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par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 580.000,- Kč neinvestiční příspěvek Kulturnímu středisku města 

Bechyně na dokončení stálé expozice městského muzea 

 

2.   změnu závazného ukazatele: 

neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Kulturní středisko 

města Bechyně na rok 2013, který byl schválen usnesením ZM č. 72/10-12 Z 

bod I,2. takto: transfer pro Kulturní středisko města Bechyně pro rok 2013 činí: 

pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.580.000,- Kč 

(navýšeno RO č.9/2013 o 580.000,- Kč) 

 

3.   Rozpočtové opatření č. 10/2013 

navýšení příjmů na: 

pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 10.000,- Kč 

pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 8.600,- Kč 

par.2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2324 přijaté 

nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 1.000,- Kč 

par.3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol.2321 přijaté 

neinvestiční dary ve výši 3.000,- Kč finanční dary na ples města Bechyně 

par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 

3.000,- Kč 

par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 

ve výši 1.000,- Kč 

par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2321 

přijaté neinvestiční dary ve výši 20.000,- Kč 

snížení výdajů na: 

par.6118 volba prezidenta republiky, pol.5039 ostatní povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem ve výši 103,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.6118 volba prezidenta republiky, pol.5019 ostatní platy ve výši 103,- Kč refundace platů 

volby prezidenta ČR v lednu 2013 

par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5132 

ochranné pomůcky ve výši 10.000,- Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 

10.000,- Kč ochranné pomůcky a drobný majetek pro pečovatelskou službu 

par.2212 silnice, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 35.000,- Kč posypový materiál 

par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 

35.000,- Kč posypový materiál 

zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 43.400,- Kč 

 

4.   Rozpočtové opatření č. 11/2013  

navýšení příjmů na: 

pol.4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 698.049,- Kč dotace 

ze Státního zemědělského intervenčního fondu – projekt Světlo světa – výměna oken na KD 

Bechyně, z toho příspěvek společenství – EU 558.439,- Kč, příspěvek z národních zdrojů 

139.610,- Kč 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 698.049,- Kč 
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5.   Rozpočtové opatření č. 12/2013  

navýšení příjmů na: 

par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady ve výši 139.920,- Kč náhrada za zničené parkovací automaty 

pol.1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 7.010,- Kč 

pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 36.630,- Kč 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 

720,- Kč 

navýšení výdajů na: 

par.3744 protierozní, protilavinová a protipožární ochrana, pol.5169 nákup ostatních služeb   

ve výši 9.700,- Kč dopracování protipovodňového plánu města Bechyně 

par.2321 odvádění a čištění odpadních voda a nakládání s kaly, pol.6121 budovy, haly a 

stavby ve výši 23.000,- Kč vypracování projektové dokumentace Soubor dávkování síranu 

ČOV Bechyně 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 151.580,- Kč  

 

6.   Rozpočtové opatření č. 13/2013 

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 429.000,- Kč 

snížení výdajů na: 

par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 

platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  429.000,- Kč bez účelového znaku 

navýšení výdajů na: 

par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 

platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši  429.000,- Kč s účelovým znakem 13305 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 429.000,- Kč  

 

7.   Rozpočtové opatření č. 14/2013  

navýšení příjmů na: 

pol.4122  neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 56.500,- Kč neinvestiční příspěvek 

z Jihočeského kraje na projekt: úhrada výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod, podíl 

na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky jednotky SDH obce 

Bechyně, kategorie JPO III/2 

navýšení výdajů na: 

par.5512 požární ochrana – dobrovolná část, pol.5139 nákup materiálu ve výši 30.500,- Kč 

materiál pro JSDH Bechyně, pol.5171 opravy a udržování ve výši 20.000,- Kč opravy požární 

techniky JSDH Bechyně, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 6.000,- Kč výdaje spojené 

se zásahy mimo územní obvod, podíl na financování akceschopnosti, pořízení a obnově 

požární techniky jednotky SDH obce Bechyně, kategorie JPO III/2 

 

II.   u k l á d á 

vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 

č. 9/2013 - č. 14/2013 do rozpočtu města Bechyně na rok 2013 

Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 10/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s t a n o v u j e   

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření  

v následujícím rozsahu:  

do výše 250.000,- Kč včetně případů:  

rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. 
 

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně provádět jen 

v případech: 

a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,  v případě havárií 

nebo stavu nouze,  výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 

rizika z neoprávněné úhrady 
 

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 

výdaj musí být realizován. 

 

 

USNESENÍ č. 11/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s e   z a v a z u j e ,    

že finanční prostředky, které budou potřeba k financování veřejné zakázky "Bechyně - 

rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, 3. etapa" a budou nad rámec schválených 

finančních prostředků na rok 2013, schválí v rozpočtu města pro rok 2014. 
 

II.   u k l á d á 

investičnímu odboru předložit ke chválení Radě města Bechyně zadávací dokumentaci, kde 

bude nastaveno: 

a)   dokončení realizace stavby do 20. 12. 2013 

b)   financování stavby takto: 

- město Bechyně profinancuje v roce 2013 min. 11,5 mil. Kč s DPH 

- zbylou část zafinancuje v roce 2013 prováděcí firma a město tuto zbylou částku uhradí 

prováděcí firmě do 31. 3. 2014. 

 

 

USNESENÍ č. 12/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e    

prodej části pozemku par.č. 466/1 k.ú. Senožaty u Bechyně o výměře 241 m2, která je 

v novém GP č.129-70/2011 označena par.č. 466/5, manželům xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, 

bytem Praha 4, xxxxxxxxxxx za kupní cenu 45,- Kč/m2, celkem 10.845,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej pozemku v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 13/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e    

1.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Bechyně o velikosti 1 + 1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5891/224398 na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5891/224398 ke stavební parcele parc.č.st. 2133/3 o výměře 

201 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5891/224398 ke stavební parcele parc.č.st. 2133/2 

o výměře 136 m2. spoluvlastnický podíl o velikosti 5891/224398 ke stavební parcele 

parc.č.st. 2133/1 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 5891/224398 ke stavební 

parcele parc.č.st. 2132/1 o výměře 183 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 5891/224398 

ke stavební parcele parc.č.st. 2132/2 o výměře 197 m2, vše v k.ú a obci Bechyně manželům 

panu xxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 370 07 České Budějovice, 

J. Buděšínského 34 a paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 391 65 Bechyně, 

xxxxxxx, za kupní cenu 367.650,- Kč. 
 

2.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 1 + 1 ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5444/130108 

na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5444/130108 ke stavební parcele parc.č.st. 2127/3 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 5444/130108 ke stavební parcele parc.č.st. 2127/2 o výměře 157 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5444/130108 ke stavební parcele parc.č.st. 2127/1 o výměře 

197 m2, vše v k.ú a obci Bechyně manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, 

bytem 370 07 České Budějovice, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx 

xxxx, bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxx, za kupní cenu 248.000,- Kč. 
 

3.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 1 + 1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5854/128725 

na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5854/128725 ke stavební parcele parc.č.st. 2126/3 o výměře 195 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 5854/128725 ke stavební parcele parc.č.st. 2126/2 o výměře 157 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5854/128725 ke stavební parcele parc.č.st. 2126/1 o výměře 

198 m2, vše v k.ú a obci Bechyně manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, 

bytem 370 07 České Budějovice, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx 

xxxx, bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxx, za kupní cenu 304.500,- Kč. 
 

4.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 1 + 1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5621/126157 

na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5621/126157 ke stavební parcele parc.č.st. 2120/3 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 5621/126157 ke stavební parcele parc.č.st. 2120/2 o výměře 156 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5621/126157 ke stavební parcele parc.č.st. 2120/1 o výměře 

197 m2, vše v k.ú a obci Bechyně manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, 

bytem 370 07 České Budějovice, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxx, bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxx, za kupní cenu 292.500,- Kč. 
 

5.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 1 + 1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 4821/126157 

na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 

4821/126157 ke stavební parcele parc.č.st. 2120/3 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 4821/126157 ke stavební parcele parc.č.st. 2120/2 o výměře 156 m2, 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 4821/126157 ke stavební parcele parc.č.st. 2120/1 o výměře 

197 m2, vše v k.ú a obci Bechyně paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 391 65 

Bechyně, xxxxxxxxxxx, za kupní cenu 191.999,- Kč. 
 

6.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 1 + 1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5559/132796 

na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 

5559/132796 ke stavební parcele parc.č.st. 2117/3 o výměře 199 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 5559/132796 ke stavební parcele parc.č.st. 2117/2 o výměře 157 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5559/132796 ke stavební parcele parc.č.st. 2117/1 o výměře 

195 m2, vše v k.ú a obci Bechyně paní xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem 375 01 Týn nad 

Vltavou, xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 255.000,- Kč. 
 

7.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Bechyně o velikosti 2 + 1 ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 

6599/225110 na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 6599/225110 ke stavební parcele parc.č.st. 2141/1 o výměře 194 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 6599/225110 ke stavební parcele parc.č.st. 2141/2 o výměře 

182 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6599/225110 ke stavební parcele parc.č.st. 2140/1 

o výměře 185 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6599/225110 ke stavební parcele 

parc.č.st. 2140/2 o výměře 158 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6599/225110 ke stavební 

parcele parc.č.st. 2140/3 o výměře 195 vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

nar. xxxxxxxxxxx, bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 327.000,- Kč. 
 

8.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 2 + 1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6624/170336 

na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 

6624/170336 ke stavební parcele parc.č.st. 2129/1 o výměře 166 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 6624/170336 ke stavební parcele parc.č.st. 2129/2 o výměře 153 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 6624/170336 ke stavební parcele parc.č.st. 2129/3 o výměře 

186 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6624/170336 ke stavební parcele parc.č.st. 2129/4 

o výměře 166 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, 

bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxxxxx, za kupní cenu 430.000,- Kč. 
 

9.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx, Bechyně 

o velikosti 2 + 1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6147/133526 

na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 

6147/133526 ke stavební parcele parc.č.st. 2118/1 o výměře 196 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 6147/133526 ke stavební parcele parc.č.st. 2118/2 o výměře 156 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 6147/133526 ke stavební parcele parc.č.st. 2118/3 o výměře 

195 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 391 

65 Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 280.000,- Kč. 
 

10.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxx, Bechyně o velikosti 

2 + 1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6621/78653 na společných 

částech budovy č.p. xxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 6621/78653 ke stavební 

parcele parc.č.st. 2116/1 o výměře 172 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6621/78653 

ke stavební parcele parc.č.st. 2116/2 o výměře 160 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxx 

xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 

350.500,- Kč. 
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11.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxx, Bechyně o velikosti 

2 + 1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6513/78653 na společných 

částech budovy č.p. xxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 6513/78653 ke stavební 

parcele parc.č.st. 2116/1 o výměře 172 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6513/78653 

ke stavební parcele parc.č.st. 2116/2 o výměře 160 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, paní xxxxx 

xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 163 00 Praha 6, xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 

261.111,- Kč. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 14/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e    

1. Změnu č. 7 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha č. 1). 

2. Změnu č. 8 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha č. 2). 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zapracovat změny do Seznamů bytů a postupovat v souladu s Pravidly pro prodej 

bytů Na Libuši. 

 

 

USNESENÍ č. 15/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e    

prodej jednotky č. 919/17 nacházející se v domě čp. 919 postaveném na stp.č. 932/18 v k.ú. 

Bechyně včetně k jednotce přináležejícího podílu o velikosti 2240/107468 na společných 

částech domu čp. 919 a na stavebním pozemku stp.č. 932/18 o výměře 336 m2 v k.ú. Bechyně 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 919 Písecká ulice v Bechyni, IČO 260 62 933, 

se sídlem Písecká 919, Bechyně za kupní cenu 50.000,- Kč za účelem správy, provozu a oprav 

společných částí domu ve smyslu ustan. § 9 odst. 1 zák.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 

v platném znění, přičemž náklady spojené s prodejem jednotky nese strana kupující. 
 

II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej jednotky. 

 

 

USNESENÍ č. 16/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e    

odkoupení pozemků č.par. 2060/1 o výměře 4.139 m2 a č.par. 2060/2 o výměře 8.308 m2 

v k.ú. Bechyně od ČR - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 

252 61 Jeneč do vlastnictví města Bechyně za kupní cenu, která se rovná úřední ceně 

stanovené znaleckým posudkem soudního znalce Josefa Neškodného ze dne 20. 3. 2013 

znalecký posudek č. 4-449-25-13 v celkové výši 822.100,- Kč. 
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II.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit odkoupení pozemků. 

 

 

USNESENÍ č. 17/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s c h v a l u j e    

odkoupení částí pozemků č.par. 1497/54 a č.par. 1494 o výměře cca 580 m2 za cenu 650,- Kč 

za m2 od xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. 
 

II.   u k l á d á 

informovat zmocněnce žadatelek. 

 

 

USNESENÍ č. 18/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   s c h v a l u j e    

členství města Bechyně v občanském sdružení Cyklostezka Lužnice. 
 

II.   u k l á d á 

starostovi jednat v souladu s tímto usnesením. 

Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ č. 19/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   k o n s t a t u j e , 

že v usnesení č. 34/4-10 Z ze dne 22. 9. 2010 ve věci prodeje části pozemku manželům xxxxx 

a xxxxxxx xxxxxxxxxxx se vyskytla přepisová chyba, správné číslo pozemku má být č.par. 

1480/284 nikoliv č.par. 1480/248, v k.ú. Bechyně 
 

II.   r o z h o d l o ,  

že usnesení č. 34/4-10 Z ze dne 22. 9. 2010 ve věci prodeje části pozemku manželům xxxxx a 

xxxxxxx xxxxxxxxxxx je platné do 30. září 2013 

 

 

USNESENÍ č. 20/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   r e v o k u j e 

usnesení zastupitelstva č. 2/1-13 Z ze dne 16. ledna 2013 bod 2. ve věci prodeje bytové 

jednotky č. xxxxx Na Libuši v Bechyni panu xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx. 
 

II.   s c h v a l u j e 

prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 

3+1 ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 7678/134972 na společných 

částech budovy čp. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 7678/134972 

ke stavební parcele stp.č. 2128/3 o výměře 194 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
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7678/134972 ke stavební parcele stp.č. 2128/2 o výměře 154 m2 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 7678/134972 ke stavební parcele stp.č. 2128/1 o výměře 192 m2, vše v obci a k.ú. 

Bechyně paní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Sudoměřice u Bechyně xxx, 

za kupní cenu 480.000,- Kč, s tím, že lhůta k uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny 

je do 20. května 2013. 
 

III.   u k l á d á 

odboru MaP zajistit prodej bytové jednotky v souladu s usnesením. 

 

 

USNESENÍ č. 21/2-13 Z 

 

Zastupitelstvo města Bechyně 

I.   n e s o u h l a s í 

s finančním příspěvkem pro Domov pro seniory Bechyně. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Matějka 

starosta města 

 

 

 

 


