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ze dne 22. 10. 1998 
 

 
Městské zastupitelstvo s c h v a l u j e : 

doplněk rozpočtové změny č.8/98 

rozpočtovou změnu č.17/98 

rozpočtovou změnu č.18/98 

rozpočtovou změnu č.19/98 

rozpočtovou změnu č.20/98 

rozpočtovou změnu č.21/98 

rozpočtovou změnu č.22/98 

rozpočtovou změnu č.23/98 

rozpočtovou změnu č.24/98 

odeslání dopisu na SMOOT před zaplacením částky na dopravní obslu�nost, �e MZ s 
úhradou částky nesouhlasí, ale schválilo její zaplacení z důvodu, aby Město Bechyně 
mohlo vystoupit ze SMOOT. Sestavením dopisu je pověřena JUDr.Hru�ková 

sní�ení prodejní ceny u domu čp. 159 z 3.303.300,- Kč na 3 miliony korun.  

bezúplatný převod nemovitého infrastrukturního vodohospodářského majetku od 
Jihočeského vodárenského svazu Č.Budějovice do vlastnictví Města Bechyně tak, jak 
je tento majetek uveden v darovací smlouvě, evidované pod ev.č.118/98-sml. a 
pověřuje pana starostu a zást.starosty podpisem této smlouvy 

bezúplatný převod infrastrukturního vodohospodářského majetku od Jihočeského 
vodárenského svazu Č.Budějovice do vlastnictví Města Bechyně tak, jak je tento 
majetek uveden v darovací smlouvě, evidované pod ev.č. 119/98 - sml. a pověřuje 
pana starostu a zást. starosty podpisem této smlouvy 

bezúplatný převod ideálních 88/100 (880/1000) nemovitého infrastrukturního 
vodohospodářského majetku od Jihočeského vodárenského svazu Č.Budějovice do 
vlastnictví Města Bechyně tak, jak je tento majetek uveden v darovací smlouvě, 
evidované pod ev.č.116/98 - sml. a pověřuje pana starostu a zást.starosty podpisem 
této smlouvy 

převod ideálních 88/100 (880/1000) infrastrukturního vodohospodářského majetku od 
Jihočeského vodárenského svazu Č.Budějovice do vlastnictví Města Bechyně tak, jak 



je tento majetek uveden v darovací smlouvě, evidované pod č.ev.117/98 - sml. a 
pověřuje pana starostu a zást. starosty podpisem této smlouvy 

záměr prodat pozemek st.p.č. 1050/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Bechyně a ukládá 
městskému úřadu zveřejnit tento záměr na úřední desce po dobu 30-ti dnů. Jedná se o 
pozemek - stavební parcelu, která se nachází pod stavbou obilního hangáru nákupního 
skladu, který je majetkem a.s. ZZN v Táboře. Za předpokladu, �e se na základě této 
zveřejněné nabídky nepřihlásí jiný zájemce ne� a.s. ZZN v Táboře, souhlasí MZ s 
prodejem tohoto pozemku a.s. ZZN v Táboře za kupní cenu 200,- Kč za 1 m2 plus 
cenu nákladů s tím spojených  

zpracování regulačního plánu pro obytnou zástavbu  

zpracování regulačního plánu pro průmyslovou zástavbu  

uzavření Dohody o finanční spoluúčasti VaK JČ a.s. na akci �Propojení vodovodu 
ulice Za Trubným� a pověřuje pana starostu podpisem dohody 

Městské zastupitelstvo n e s c h v a l u j e :  
zalo�ení společnosti s ručením omezeným s obchodním názvem Vodárenské sdru�ení 
Bechyňsko s.r.o.  

zásadně zru�ení LSPP ve městě Bechyni a po�aduje předlo�ení v�ech podkladů o 
ztrátovosti LSPP v Bechyni se sdělením návrhu případného podílu Města Bechyně k 
dofinancování LSPP v Bechyni 

Městské zastupitelstvo u k l á d á :  
JUDr.Hru�kové, aby ve věci nadměrného navý�ení částky na dopravní obslu�nost 
vstoupila v jednání s právnickou kanceláří 

městskému úřadu připravit návrh dohody mezi Městem Bechyně a RK - Ing.Jiří 
Vogeltanz o částečné úhradě nákladů na pořízení ÚPD a zainvestování stavebních 
pozemků. Návrh dohody bude předlo�en MZ ke schválení 

městskému úřadu vést jednání směřující k získání pozemků, které jsou v majetku ČR a 
jsou v určeném zájmovém území pro zpracování regulačního plánu, do majetku Města 
Bechyně 

Městské zastupitelstvo b e r e   n a   v ě d o m í : 
zprávu kontrolní komise o provedené kontrole vyplácených odměn předsedům komisí 
MR 

 


