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USNESENÍ 
 

ze dne 1. 12. 1999 
 

 
 
Městské zastupitelstvo schvaluje 

zadání regulačního plánu (zpracoval SÚRPMO a.s. Praha - Ing. arch. Bene�ová) 
včetně roz�íření obytné zóny města Bechyně o území pozemkového fondu zbytku 
parcely č. 1488/1 a 2067/1 a soukromých parcel za sídli�těm 5. května ve směru na 
Seno�aty  

RZ č. 37/99 - zapojení příjmů na paragrafu odvádění a či�tění odpadních vod ve vý�i 
Kč 1.900.000,-- od JČE Č. Budějovice dle smlouvy ev.č. 69/99-sml. do výdajů na 
stejný paragraf na akci �odvodnění rozvodny 110/22 kV na �ibeničním vrchu a 
vybudování kanalizace průmyslové zóny� 

RZ č. 38/99 - přesun výdajů z paragrafu vodní díla v zemědělské krajině na paragraf 
pitná voda ve vý�i Kč 250.000,-- na opravu havarijního stavu vodovodní sítě ve 
Hvo�ďanech 

RZ č. 39/99 - zapojení příjmů z úvěrových finančních operací polo�ka dividendy Kč 
20.000,-- a úroky Kč 32.000,-- do výdajů na paragraf zachování a obnova kulturních 
památek ve vý�i Kč 52.000,-- na příspěvek Římsko-katolické farnosti v Bechyni na 
opravu kulturní památky - střechy franti�kánského klá�tera - část kostel Nanebevzetí 
P. Marie v Bechyni 

RZ č. 40/99 - zapojení příjmů na paragrafu tělovýchovná činnost ve vý�i Kč 47.000,-- 
do výdajů na stejný paragraf tj. tělovýchovná činnost na náklady na elektrickou energii 
a dále přesun výdajů z paragrafu péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň do výdajů na 
paragraf tělovýchovná činnost j.n. ve vý�i Kč 150.000,-- 

RZ č. 41/99 - zapojení příjmů na polo�ce investiční přijaté dotace z v�eobecné 
pokladní správy - dotace z České energetické agentury Praha ve vý�i Kč 2.400.000,-- 
do výdajů na paragraf bytové hospodářství ve vý�i Kč 2.400.000,-- na zateplení sídl. 
Obránců míru 803- 817 

záměr prodeje pozemku č.par. 663/1 zahrada o výměře 354 m2 a pozemku č.par. 
663/5 pastvina o výměře 52 m2 v k.ú. Bechyně 

projevení zájmu o koupi rekreační chatky postavené na pozemku č.par. 1162/8 v k.ú. 
Bechyně od České obchodní inspekce a doporučuje obrátit se na Ústřední inspektorát 
ČOI do Prahy se �ádostí o sdělení bli��ích informací, zejména ceny, event. mo�nosti 
získání těchto nemovitostí za symbolickou cenu event. bezúplatným převodem.  

Městské zastupitelstvo neschvaluje 
RZ č. 42/99 - zapojení příjmů na paragrafu sběr a svoz komunálních odpadů ve vý�i 
Kč 120.000,-- a paragrafu ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ve vý�i Kč 



25.000,-- do výdajů na paragraf sběr a svoz komunálních odpadů a dále zapojení 
příjmů na polo�ce daň z příjmu osob samostatně výdělečně činných ve vý�i Kč 
150.000,-- do výdajů na paragraf sběr a svoz komunálních odpadů v celkové vý�i Kč 
295.000,-- na pokrytí nákladů spojených se svozem a ulo�ením odpadu  

�ádost p. Jiřího �ilhána, bytem Zlatá 7, Jablonec nad Nisou o odprodej pozemků č.par. 
2656/3 a 2656/5 v k.ú. Hvo�ďany  

Městské zastupitelstvo ukládá 
MR, aby uzavřela dodatek k uzavřené smlouvě ev.č. 69/99-sml. s JČE a.s. České 
Budějovice, kde bude termín prodlou�ení realizace díla 

 


