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Městské zastupitelstvo schvaluje 

prodej celých domů bytovým dru�stvům, vytvořeným ze stávajících nájemníků za 
koeficient 0,45 z odhadní ceny. V návaznosti na toto rozhodnutí bude vypracována 
nová vyhlá�ka města o prodeji domů. 

zru�ení vyhlá�ky č. 28/98 Obecné zásady postupu prodeje bytů ve vlastnictví města 
Bechyně 

předlo�ená urbanistická studie zpracovaná SÚ RPMO Praha, a.s. bude slou�it jako 
zadání pro územní řízení na zástavbu lokalit Za Trubným a Zahradní ulice, při 
dodr�ení stanovených regulativů pro ulici Za Trubným. Stavební pozemky budou 
vázány podmínkami územního rozhodnutí.  

RZ č.3/99 - sní�ení výdajů na § 3612 bytové hospodářství ve vý�i 830.000,- 
rekonstrukce čp.8 Bílý zvon a navý�ení výdajů na § 3322 zachování a obnova 
kulturních památek ve vý�i 830.000,- Kč na rekonstrukci čp. 8 Bílý zvon - jedná se o 
navrhovaný přesun fin. prostředků na základě navý�ení dotace z Ministerstva kultury 
na dům čp.8 (ze státních prostředků bude činit příspěvek 1.429.000,- Kč) 

RZ č.4/99 - na bytové hospodářství na dokončení půdních vestab na sídli�ti Na Libu�i 
ve vý�i 2.000.000 Kč, s tímto doplněním: o pou�ití prostředků vybraných na 
předplaceném nájmu nad rámec rozpočtu na r. 99 rozhodne MZ. 

Rz č.5/99 na celkovou opravu sociálního zařízení Z� v Bechyni �kolní ulice v jednom 
pavilonu ve vý�i 240.000,- Kč.  

RZ č. 6/99 - odkanalizování trafostanice do vý�e max. 800.000,- Kč.  

záměr opravit dům čp. 12 s tím, �e bude na pří�tím zasedání MZ předlo�en přesný 
návrh na finanční náklady oprav. 

RZ č.9/99 - Městské muzeum - oprava a rekonstrukce muzea 350.000,- Kč. 

RZ č.10/99 - Kino - oprava havarijního stavu střechy proti zatékání 200.000,- Kč. 

RZ č.11/99 - vybavení budovy MěÚ v souladu s kolaudačními rozhodnutími 
(odstranění závad z oblasti po�ární ochrany). 

RZ č.13/99 - stadion - opravy kanalizace ve vý�i 300.000,- Kč. 

RZ č. 14/99 - Kulturní dům - elektroinstalace a údr�ba budovy 300.000,- Kč. 

RZ č.22/99 - rekonstrukce sociálního zařízení nám. TGM 4 - Policie 100.000,- Kč. 



záměr nákupu nové protipo�ární techniky. 
Městské zastupitelstvo pověřuje 

pověřuje odbor investice prověřením oprávněnosti nároku na vícepráce v ZU� 
Bechyně. 

Městské zastupitelstvo ukládá 
dolo�it dal�í navrhované rozpočtové změny o technickou specifikaci případně 
rozpočet těchto akcí. 

 


