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USNESENÍ 
 

ze dne 21. 6. 1994 
 

 
Městské zastupitelstvo schvaluje: 
- tr�ní řád 
- usnesení rady č. 192/94 ze dne 5. 5. 94 a usn. č. 229/94 ze dne 2. 6. 94 
- odměny dlouhodobě uvolněným funkcionářům MěÚ s platností od 1. 1. 1994 podle § 5 zák. 
520/90 Sb. ve vý�i 50% zákl.odměn 
- uzavření směnné smlouvy s KB Tábor na výměnu 2 m2 pozemku č. par. 1994 v majetku 
Města Bechyně za 2 m2 pozemku č.p. 1016 man�. Sná�elových, Údolní 1346, Tábor a prodej 
1 m2 pozemku č. par. 1994 v obci a k. ú. Bechyně KB Tábor, za cenu 400,- Kč/1 m2 
- prodej pozemku č. p. 595/8 - louka o výměře 54 m2, Ing. Branko Kličkovi, bytem Praha , 
Pacovská 21, za cenu 100,- Kč/m2 
- přímý prodej stavební buňky, odkoupené od ČSAV za kupní 24 600,- Kč  
- předání vozidel z býv. MěPS do autobazaru k prodeji a to: automobilu Avia A 31 N SPZ TA 
80-00 odhad.cena 183 970,-Kč, os. aut. Dacie 1310 SPZ TAD 06-40 odhad.cena 11 195,-Kč, 
s tím, �e pověřuje p. starostu nebo p. místostarostu jednáním s autobazarem ohledně sní�ení 
ceny postupně u Avie na 140 tis.Kč a u Dacie postupně na 3 000,- Kč. Neprodají-li se 
uvedené automobily ani za tyto ni��í ceny, předlo�í pan starosta, nebo místostarosta, dal�í 
návrhy měst. zastup.  
- odsunutí plateb fi. Autohas, p. Douda, která odkoupila z MěPS náhradní díly automobilů v 
cel.částce 250 000,-Kč a zároveň uhradí penále za prodlení ve vý�i 25 000,- Kč. Platby budou 
uhrazeny takto: 
do konce srpna 94 uhradí 100 000,- Kč 
do konce října 94 80 000,- Kč 
do konce listopadu 94 70 000,- Kč 
penále do konce listopadu 94 25 000,- Kč 
- vypu�tění ustanovení § 6 odst. 2 z obecně závazné vyhlá�ky Města Bechyně,kterou se 
stanoví vý�e příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů M�, �D a podmínky jeho 
splatnosti 
- Vyhlá�ku o místních poplatcích, která nabývá účinnosti v souladu s ustan. § 16, odst. 4 zák. 
o obcích 1. 7. 94 
- přesunutí jednání o případném úvěru na stavební úpravy 1. patra býv. MěPS k zřízení zub. 
lék. praxe na pří�tí jednání měst. zastup. 
Městské zastupitelstvo neschvaluje: 
- prodej objektu č. p. 12, nám. TGM, objekt bude nabídnut k pronájmu 
- návrh vyhlá�ky o uvolnění regulace nájemného z nebytových prostor 
- podání �aloby na určení existence věcného břemena nabytého vydr�ením Okresnímu soudu 
Tábor 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí: 
- zprávu o činnosti rady 
- zprávu o činnosti přestupkové komise za 1. pol. 94 
- zprávu o činnosti �kolské komise za 1. pol. 94 
- zprávu o hospodaření BH za I/94 



- zprávu komise pro prodej zařízení z MěPS 
- zprávu o stavu bezpečnosti ve městě 
- zprávu o činnosti SMOR JETE 
- uzavření M� č. 3 od 1. 9. 94 a uvolněné prostory přebudovat na malometrá�ní byty 
- informaci o nepovolení prodeje stodoly ve Hvo�ďanech p. Fáberovi na základě nesouhlasu 
SDH Hvo�ďany a trvá na svém původním usnesení měst. zastup. ze dne 26. 4. 94 bod 6 
- informaci o plynofikaci města, souhlasí s případnou rozpočtovou změnou a pověřuje p. 
starostu dal�ím jednáním. 
Městské zastupitelstvo pověřuje: 
- p. starostu nebo p. místostarostu řádným prověřením firmy SOS, K. Světlé, Č. Budějovice a 
poté radu města rozhodnutím o působení bezpečnostní firmy SOS po dobu měsíců- července a 
srpna 1994 v na�em městě. 
O tomto návrhu nechal p. starosta hlasovat, v�ichni členové měst. zastup. usnesení schválili. 
 


