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ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 29. 3. 2000 
 

 
Usnesení č. 21/2000 MZ 
Návrhová komise přesně zformuluje usnesení, přečte jej a podepí�e.  
 
 
Usnesení č. 22/2000 MZ 
Na začátku ka�dého jednání MZ bude bod jednání - kontrola usnesení z minulého MZ. 
 
 
Usnesení č. 23/2000 MZ 
Pokud dojde k soudnímu projednávání stí�nosti na vyúčtování slu�eb od spol. Bytenes 
Bechyně spol. s r.o. , MZ se vrátí k výsledku a� po projednání soudem, a� budou známy 
výsledky a tyto zále�itosti se budou ře�it v�dy za účasti pracovníků Bytenes Bechyně spol. s 
r.o. 
 
 
Usnesení č. 24/2000 MZ 
MZ schvaluje výběr peně�ního ústavu, který poskytne půjčku pro Město Bechyně na 
financování vlastních zdrojů akce Kanalizace a ČOV Bechyně ve vý�i Kč 40.000.000,-- v 
tomto pořadí: 

VaK, a.s. České Budějovice s podmínkou, �e bude do 3.4.2000 vysloven ústní 
souhlas, do 15.4.2000 písemný souhlas a hranice úroku do 6 %. 

Komerční banka, a.s. Tábor 

Raiffeisenbank, a.s. Praha 
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 
 
 
Usnesení č. 25/2000 MZ 
MZ schvaluje uzavření smlouvy Města Bechyně, na základě Rozhodnutí poskytnutí 
finančních prostředků ve vý�i Kč 74.100.000,-- na akci Kanalizace a ČOV Bechyně, okres 
Tábor ze Státního fondu �ivotního prostředí č. 03989911, o poskytnutí finančních prostředků 
ze SF�P, která bude obsahovat dal�í podmínky poskytnutí podpory a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
 
 
Usnesení č. 26/2000 MZ 
MZ schvaluje na financování akce Kanalizace a ČOV Bechyně půjčku s 3 % úrokem od 
Státního fondu �ivotního prostředí ve vý�i Kč 39.900.000,-- pro Město Bechyně. 
 
 



Usnesení č. 27/2000 MZ 
MZ schvaluje zástavu ve vý�i Kč 110.737.000,-- na poskytnutí půjčky od SF�P ve vý�i Kč 
39.900.000,-- bytovými domy Na Libu�i (dle přílohy) a sídl. Obránců míru č.p. 803-817 pro 
případně vybranou banku. 
 
 
Usnesení č. 28/2000 MZ 
MZ schvaluje uzavření smlouvy o dílo Města Bechyně s fa Erebos, spol. s r.o. Malé 
Svatoňovice na zhotovení projektové dokumentace akce Kanalizace a ČOV Bechyně ve vý�i 
Kč 3.129.000,-- a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
 
Usnesení č. 29/2000 MZ 
MZ schvaluje sní�ení ceny smlouvy o dílo Města Bechyně s fa Erebos, spol. s r.o. Malé 
Svatoňovice na akci Kanalizace a ČOV Bechyně z Kč 124.000.000,-- na Kč 114.880.000,-- a 
pověřuje starostu jejím podpisem. Tato cena je pevná cena za dílo. 
 


