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ze dne 29. 6. 1999 
 

 
Městské zastupitelstvo pověřuje 

MR k uzavření dodatku k mandátní smlouvě s firmou ing. Slabý za podmínek 
uvedených  

v zápise z MZ konaného dne 29. 6. 99. Dodatek bude uzavřen do konce července 
1999. 

Městské zastupitelstvo schvaluje 
záměr prodeje části pozemku č. par. 1798/1 v k.ú. Bechyně - Li�ky v těch hranicích, 
jak jsou tyto části předbě�ně zakresleny na snímku z pozemkové mapy za cenu Kč 
10,- za m2. Městský úřad objedná zpracování GP a zúčastní se geometrického 
zaměření pozemků. Náklady spojené s prodejem pozemků uhradí kupující. 

záměr prodeje části pozemku č. par. 1037/2 v k.ú. Bechyně v hranicích, jak jsou tyto 
hranice zakresleny na snímku z mapy, za cenu Kč 52,- za m2. 

záměr prodeje části pozemku č. par. 1328/2 v k.ú. Hvo�ďany tak, jak je tato část 
pozemku zakreslena na plánu tvořícím přílohu �ádosti Mgr. Hudečkové a upravena 
výborem samosprávy Hvo�ďany za cenu Kč 10,- za m2. Městský úřad objedná 
zpracování GP a zúčastní se geometrického zaměření pozemků. Náklady spojené s 
prodejem pozemku uhradí kupující.  

záměr prodeje pozemků stp.č. 185 o výměře 16 m2 a části pozemku č. par. 872/14 o 
výměře 15 m2 (�ádají man�elé B�ochovi).  

záměr prodeje pozemků stp. č. 184 o výměře 46 m2 a části pozemku č. par. 872/1 o 
výměře cca 500 m2 (�ádá pan �vec). 

záměr dal�ího jednání s Armádou ČR o získání pozemků v Bechyni pro výstavbu bytů 
a pověřuje pana starostu dal�ím jednáním. 

zru�ení Vyhlá�ky MZ č. 7/94 měnící a doplňující vyhlá�ku o podmínkách pronajímání 
městských bytů a Vyhlá�ky č. 13/94 měnící a doplňující vyhlá�ku o podmínkách 
pronajímání městských bytů s platností od 18. 6. 1999. 

prodej části pozemku stp.č. 990/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Bechyně man�elům 
Novotným za cenu Kč 400,- za m2. 

pou�ití částky ve vý�i Kč 50.000,- z § činnost místní správy polo�ka rozpisové rezervy 
na propagační materiál o Bechyni.  

doplňek č. 2 vyhlá�ky Města Bechyně, kterou se stanoví vý�e příspěvku na částečnou 
úhradu neinvestičních nákladů mateřských �kol a �kolních dru�in a podmínky jeho 



splatnosti. Vý�e příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů činí: M� - 160,- Kč za 
jedno dítě měsíčně, 240,- Kč za dva sourozence za měsíc, tento poplatek se zvy�uje 
pro děti z jiných obcí o 250,- Kč měsíčně, �kolní dru�ina - 60,- Kč za jedno dítě za 
měsíc. 

odkoupení pozemku č. par. 1973/3 od man�elů Hrubých za cenu Kč 20,- za m2, 
konkrétní výměra bude upřesněna po zpracování geometrického plánu. 

záměr opravit a zateplit panelové domy na sídli�ti Obránců míru a pověřuje starostu 
dal�ím jednáním. 

Městské zastupitelstvo odkládá 
- projednání změny jednacího řádu MZ na pří�tí řádné zastupitelstvo. 

Městské zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí 
hospodaření města Bechyně za období leden - květen 1999. 

Městské zastupitelstvo neschvaluje 
záměr prodeje pozemků č. parcely 2656/7 v k.ú. Hvo�ďany. 

odkoupení pozemku stp.č. 64 o výměře 231 m2, pozemku č.par. 7/3 o výměře 1971 
m2  

a pozemku č.par. 596/3 o výměře 300 m2 v k.ú. Seno�aty za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem od Okresního úřadu. 

koupi podílu 2/5 domu č.p. 43 od ČR - Okresní úřad Tábor. 

zásady prodeje pozemků v rekreačních lokalitách. 
 


