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USNESENÍ 
 

ze dne 29. 11. 1995 
 

 
Městské zastupitelstvo s c h v a l u j e : 
- rozpočet města na r. 1996 
- rozpočtové změny č. l5 - 22 
- doplněk Programu regenerace městské památkové zóny Bechyně 
- revokaci usnesení měst. zastup. z 13. 9. 1995 týkající se transformace BH na BH a TH s.r.o. 
se 100 % účasti města 
- v souladu s ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění 
pozděj�ích předpisů zalo�ení obchodní společnosti BYTENES Bechyně společnost s r. o. se 
sídlem v Bechyni, Na Libu�i č. p.614 a to s účinnosti ode dne 1. 1. 1996 na dobu neurčitou. V 
případě nevyhovění návrhu na zápis k tomuto dni, je dnem účinnosti den zápisu do 
obchodního rejstříku. 
- v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zák. č. 367/90 Sb. o obcích ve znění 
pozděj�ích předpisů a ustanovení § 31 odst. 3 zák. č. 576/90Ť Sb. o rozpočtových pravidlech 
ČR transformaci příspěvkové organizace Bytové hospodářství Bechyně, která byla zřízena 
usnesením městského zastupitelstva ze dne 6. 11. 1991 ke dni 1.1.l993 na obchodní 
společnost BYTENES Bechyně spol. s r.o. a to ke dni 1.1.1996, případně ke dni zápisu 
společnosti do obchodního rejstříku. Dnem 1.1.1996 ,případně pozděj�ím dnem zápisu do 
obchodního rejstříku tímto dnem, přechází ve�kerá práva a závazky Bytového hospodářství 
Bechyně na obchodní společnost BYTENES Bechyně s.r.o. Ke dni 1.1.l996 ,případně 
pozděj�ímu dni zápisu do obchodního restříku, Bytové hospodářství Bechyně zaniká a 
právním nástupcem se stává nově vzniklá obchodní společnost BYTENES Bechyně s. r. o. 
- vlo�ení peně�itého vkladu ve vý�i 100 000,- Kč do základního jmění společnosti a vý�i 
základního jmění l00 000,-Kč. Vklad města Bechyně je splatný podáním návrhu na zápis 
společnosti do obchodního rejstříku. 
- Přemětem činnosti společnosti je správa a údr�ba majetku města a bytového a nebytového 
fondu, provozování tepelného hospodářství a zaji�ťování a poskytování veřejně prospě�ných 
slu�eb. Městské zastupitelstvo souhlasí s tím, aby společnost BYTENES Bechyně s.r.o. 
vykonávala i jinou činnost za podmínky, �e touto činností nebude ohro�ena kvalita a rozsah 
vý�e uvedeného předmětu činnosti. Rozsah těchto činností stanoví městská rada. 
- souhlasí, aby společnost BYTENES Bechyně s.r.o. provozovala činnosti , které dříve 
provozovalo středisko TS,nebo prostřednictvím dal�ích fyzických nebo právnických osob. Za 
tímto účelem provede k zadání těchto prací výběrové řízení dle zák.č.199/94 Sb 
- Městské zastupitelstvo pověřuje městskou radu k vydání stanov společnosti BYTENES 
Bechyně s.r.o. 
- Městské zastupitelstvo pověřuje městskou radu k jmenování prvního jednatele společnosti. 
Takto jmenovaný jednatel bude svoji činnost vykonávat do skončení výběrového řízení na 
nového jednatele společnosti, na kterého městská rada vyhlásí výběrové řízení nejpozději do 
31.1.l996. 
- Městské zastupitelstvo jmenuje dozorčí radu ve slo�ení: Ing. Koke�, p. Charypar, Ing. 
Bosáková. 



-Městské zastupitelstvo pověřuje p. starostu k provedení v�ech právních úkonů souvisejících 
se vznikem společnosti BYTENES s.r.o. 
- smlouvu o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě uzavřenou mezi firmou 
RUMPOLD Vodňany s.r.o. a městem Bechyně 
- prodej pozemků: 
a) 
část pozemku č. par. 2037/2 označená jako díl "C" o výměře 1 m2 v obci a k. ú. Bechyně 
část pozemku č. par. 597/6 označená jako díl "f" o výměře 2 m2 v obci a k. p. Bechyně o celk. 
výměře 3 m2,jsou zastavěny zčásti stavbou gará�e, man�. Ďupalovým, trvale bytem Bechyně, 
Fáberova 344 za cenu 100,- Kč za l m2. 
b) 
č. par. 525/3 o výměře cca l38 m2, přičem� konkrétní výměra pozemku bude upřesněna 
oddělovacím geometrickým plánem, za cenu 100,- Kč za 1 m2 man�. �kabroudovým, bytem 
Bechyně, Na Libu�i 523 
c) 
č. par. 1480/19 o výměře 25 m2 v obci a k. ú. Bechyně za cenu 100,- Kč za 1 m2 p. Drhovi 
Milo�i, bytem Praha 3, Jasmínova ul. 26/3 
d) 
prodeje pozemku č. par. 824 o výměře 263 m2 a č.p. 825 o výměře 395 m2 v k. ú. Bechyně, 
parkovi�tě kři�ovatky Písecká a Čechova ul. na zástavbu. V souladu s ustanovením § 36 a 
odst. 4 zák. č. 367/90 Sb. zveřejní svůj záměr prodat pozemky na úřední desce od l.12.95 po 
dobu 30 dnů.  
- vyhlá�ky: 
č. 12/95, kterou se ru�í vyhl. č. 10/94 o určení maximální vý�e nájemného z nebytových 
prostor s účinnosti od 1. října 1995 
č. 13/95, kterou se mění a doplňuje vyhlá�ka č. 7/94 o podmínkách pronajímání bytů  
č. 14/95 o spádových obvodech do základních �kol 
č. 15/95 o jednotné evidenci technického vybavení a digitální technické mapě města Bechyně 
- předbě�ně souhlasí se vstupem města do společnosti za účelem roz�íření hudebních a 
kulturních aktivit s mo�ností vkladu domu č.p.12 do této společnosti a pověřuje p. starostu 
dal�ím jednáním. Měst. zastup. po�aduje před konečným rozhodnutím předlo�it k 
odsouhlasení návrh stanov nově zalo�ené společnosti. 
- zprávy o hospodaření MěÚ, KD, BH a TS za 3. čtvrt. 1995 
- odprodej části budovy č. p. 358, Písecká ul. - restaurace na stadionu 
- podání soudní �aloby ve věci Bechyňské fortny a pověřuje p. Vorlovou, místostarostku 
podepsáním soudní �aloby 
- provení vyúčtování svozu PDO za r. 1994. Vzhledem k tomu, �e by kompletní přepočítávání 
u v�ech obyvatel na sídl. Na Libu�i bylo značně slo�ité, bylo schváleno ponechat vyučtování 
za r. 1994 tak jak bylo předlo�eno a ukládá BH provést vyčtování na r. 1995 podle nové 
metodiky. 
bere na vědomí : 
- zprávu o činnosti rady 
- zprávu o plnění investiční výstavby v r. 1995 
- zprávy o činnosti komisí: výstavby, SPOZ a kontrolní 
- informaci o poskytnutí příspěvku ČEZ Temelín ve vý�i 200 tis. Kč na nákup a dovybavení 
nového sanitního vozu 
u k l á d á : 
- Ing. Hlasové přepracovat hospodaření v lesích města od ledna do října 95 a předlo�it k 
projednání nejbli��ímu zastupitelstvu 
- vyhlásit výběrové řízení na vyu�ití plaveckého bazénu 



O tomto usnesení nechal p. starosta hlasovat, v�ichni členové měst. zastup. jej schválili.  
 


