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USNESENÍ 
 

ze dne 4. 3. 1998 
 

 
městské zastupitelstvo s c h v a l u j e : 
návrh vyhlá�ky č. 20/98, kterou se mění a doplňuje vyhlá�ka č. 17/96 O ochraně veřejného 
pořádku, �ivotního prostředí a čistotě města  
návrh vyhlá�ky č. 22/98 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem  
návrh vyhlá�ky č. 23/98 O veřejném pořádku a čistotě v oblati povodí řeky Lu�nice 
návrh vyhlá�ky č. 19/98 O místním poplatku za provozovaný VHP 
návrh vyhlá�ky č. 21/98, kterou se mění a doplňuje vyhlá�ka č.8/94 O místních poplatcích 
zru�ení vyhlá�ky č. 9/94, kterou se vydává Tr�ní řád 
bezúplatný převod domu čp. 610 (budova tzv. �rybárny�) se stp.č. 1062/2 zast. plocha o 
výměře 348 m2 v obci a k.ú. Bechyně z majetku České republiky do majetku Města za 
účelem vyu�ívání budovy pro ČRS, práci s mláde�í a Klub důchodců 
bezúplatný převod domu čp. 822 (budova hasičské zbrojnice) se stp.č. 609 zast.plocha o 
výměře 370 m2, pozemkem č.par. 595/5 ostatní plocha o výměře 280 m2, pozemku č.par. 
595/6 ostatní plocha o výměře 432 m2 a pozemku č.par. 595/7 ostatní plocha o výměře 124 
m2 v obci a k.ú. Bechyně z majetku České republiky do majetku Města k původnímu účelu 
pro SDH 
převod části pozemku č.par. 204 o výměře cca 150 m2 (podle geometrického plánu) v obci a 
k.ú. Bechyně z majetku České republiky do majetku Města za úřední cenu  
prodej tří ideálních pětin domu čp. 43 v �iroké ulici v Bechyni za nejvy��í nabídku případně i 
přímým prodejem za cenu stanovenou znaleckým posudkem. (Město je majitelem 3/5 domu a 
ČR - Okr.úřad Tábor 2/5.) 
bezúplatný převod nemovitostí z majetku Okresního bytového podniku Tábor s.p. v likvidaci 
do majetku Města Bechyně:  
stp.č. 1978/183 zast.plocha 445 m2 
1978/190 zast.plocha 18 m2 
566/1 ostat.plocha 111 m2 
566/2 ostat.plocha 122 m2 
566/3 ostat.plocha 28 m2 
1979 ostat.plocha 1.423 m2 
565/1 ostat.plocha 843 m2 
565/2 ostat.plocha 95 m2 
565/3 ostat.plocha 25 m2 
1999 ostat.plocha 163 m2 
přímý prodej domu čp. 159 se stp.č. 549 o výměře 528 m2 v k.ú. Bechyně za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve vý�i minimálně 3.303.000,-- Kč 
hospodaření města za rok 1997 
finanční vypořádání za rok 1997 
svolání pracovního jednání MZ ve věci kanalizace 5.května do konce měsíce března 1998 a p 
o v ě ř u j e pana �onku svoláním tohoto jednání 
rozpočtovou změnu č. 1/98 
hospodaření KD za rok 1997 



prapor města podle předlohy označené poř. č. 2 (8,3), která je přílohou tohoto zápisu a u k l á 
d á MěÚ předlo�it ke konečnému schválení Parlamentu ČR  
úhradu příspěvku do sdru�ení SMOOT - částky na dopravní obslu�nost na rok 1998 a jednání 
o vystoupení odlo�it na konec roku 1998  
konání pracovní schůzky členů MZ, na kterou budou pozváni občané navr�eni OS Pro Life. 
Jednání se uskuteční do konce března 1998 na MěÚ v Bechyni 
předbě�ně případné převzetí společných zařízení vybudovaných v rámci komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Hvo�ďany do vlastnictví obce  
předbě�ně pronájem �elezniční trati Bechyně - Tábor a p o v ě ř u j e pana starostu dal�ím 
jednáním v této zále�itosti 
Energetický koncept města jako podklad a součást územního plánu  
městské zastupitelstvo n e s ch v a l u j e: 
prodej domu čp. 12 Náměstí T.G.M. se stp.č. 47 o výměře 491 m2 panu Radku Kvapilovi za 
cenu stanovenou soudním znalcem 
odkoupení prodejny Smí�eného zbo�í a pohostinství čp. 44 ve Hvo�ďanech za cenu 650.000,-
- Kč od Obchodního dru�stva Jednota v Táboře 
sní�ení kupní ceny pozemku č.par. 227 v k.ú. Bechyně, která je výsledkem výběrového řízení 
a činí 1.300,-- Kč za 1 m2 
městské zastupitelstvo u k l á d á: 
MěÚ učinit dotaz na Ministerstvo financí ve věci účtování nájemného a slu�eb na bytovém 
hospodářství 
městské zastupitelstvo o d k l á d á:  
prodej pozemku č.par. 595/3 v k.ú. Bechyně panu Petru Bene�ovi, bytem Bechyně, sídl. 
5.května 849 
zalo�ení společnosti Teplo Bechyně s.r.o. 
vlo�ení majetku vodovodů a kanalizací na území města do Vodárenského sdru�ení Bechyňsko 
 


