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USNESENÍ 
 

ze dne 29. 11. 2000 
 

 
 
Usnesení č. 81 
Zastupitelstvo města Bechyně ve smyslu § 21 a podle § 26 odst. 2 stavebního zákona 
schvaluje Souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu zóny pro slu�by, podnikání a 
komerci v Bechyni včetně pokynů pro dokončení podle předlo�eného návrhu. 
 
 
Usnesení č. 82 
Zastupitelstvo města Bechyně ukládá Ing. Koke�ovi předlo�it do konce jednání písemně 
zpracovaný návrh na úpravu některých textů v zápise z 25.10.2000 a předlo�it jej na závěr 
jednání. 
 
 
Usnesení č. 83 
Zastupitelstvo města Bechyně souhlasí s dal�ím roz�ířením hřbitova a pozemky budou 
vykoupeny na základě geometrického plánu, který bude zpracován podle předlo�eného 
návrhu a pověřuje MěÚ k jednání s vlastníky pozemků. 
 
 
Usnesení č. 84 
Zastupitelstvo města Bechyně souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č.par. 7/3 ost. 
plocha o výměře 1971 m2 v k.ú. Seno�aty u Bechyně z majetku ČR � Okresního úřadu v 
Táboře do vlastnictví Města Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 85 
Zastupitelstvo města Bechyně schvaluje RZ č. 8/2000 takto: 
zapojení příjmů par. 3319 v zále�itosti kultury ve vý�i Kč 100.000,-- na par. 3322 zachování a 
obnova kulturních památek na obnovu čp. 8 � Bílý zvon. 
 
 
Usnesení. č. 86 
Zastupitelstvo města Bechyně schvaluje RZ č. 9/2000 takto: 
navý�ení výdajů na par. 3315 činnost muzeí a galerií na opravu Městského muzea čp. 140 o 
Kč 240.000,-- a zapojení příjmů na par. 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, 
polo�ka úroky ve vý�i Kč 240.000,--. 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 87 
Zastupitelstvo města Bechyně schvaluje RZ č. 10/2000 takto: 
zapojení příjmů na par. 2221 � provoz silniční dopravy ve vý�i Kč 7.000,-- do výdajů na 
úhradu ztrátovosti ČSAD Prachatice. 
 
 
Usnesení č. 88 
Zastupitelstvo města Bechyně zřizuje finanční výbor zastupitelstva města ve slo�ení: Pavel 
Burian, Josef Hru�ka, Jaroslav Vozábal, Franti�ek Du�ek a Jan Kolář. 
 
 
Usnesení č. 89 
Zastupitelstvo města Bechyně zřizuje kontrolní výbor ve slo�ení: Josef Vlček, Milada 
Dousková, Ing. Jiří Krátký, Rudolf �álek a Otakar Michal. 
 
 
Usnesení č. 90 
Zastupitelstvo města Bechyně stanovuje pro zbytek volebního období v souladu s nař. vlády 
č. 358/2000 Sb. měsíční odměny:  

pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena rady města, 
ve vý�i Kč 1.200,--. K této odměně bude poskytnuta dal�í odměna podle § 3 nařízení 
vlády. 

pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy výboru 
nebo komise, ve vý�i 800,-Kč . K této odměně bude poskytnuta dal�í odměna podle § 
3 nařízení vlády. 

pro statní členy zastupitelstva města ve vý�i Kč 400,--. K této odměně bude poskytnuta dal�í 
odměna podle § 3 nařízení vlády. 
 
 
Usnesení č. 91 
Zastupitelstvo města Bechyně schvaluje �Vyhlá�ku města o nakládání s komunálním a se 
stavebním odpadem na území města Bechyně� č. 33/2000. 
 
 
Usnesení č. 92 
Zastupitelstvo města Bechyně schvaluje Vyhlá�ku města Bechyně č. 34/2000, kterou se 
stanoví poplatek za komunální odpad. 
 


