
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 14. 6. 2000 
 

 
Usnesení č. 36/2000 MZ 
MZ vzalo na vědomí zprávu finanční komise o provedené kontrole hospodaření KD Bechyně 
v r. 1999.  
 
 
Usnesení č. 37/2000 MZ 
MZ v Bechyni nepřijímá nabídku na odkoupení jedné ideální poloviny domu čp. 8 � Bílý 
Zvon v Bechyni. 
 
 
Usnesení č. 38/2000 MZ 
MZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č.par. 1246/5 louka o výměře 357 m2 v obci 
a k.ú. Bechyně z majetku ČR � Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 39/2000 MZ  
MZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č.par. 1114/1 o výměře 354 m2 v obci a k.ú. 
Bechyně z majetku ČR � Okresního úřadu v Táboře do vlastnictví Města Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 40/2000 MZ  
Městské zastupitelstvo v Bechyni souhlasí se zřízení práva, odpovídajícím věcnému břemenu 
s obch. spol. ČEZ a.s. Praha, divize výstavba jaderné elektrárny Temelín, které spočívá v 
povinnosti Města Bechyně, jako strany zavázané, strpění zařízení oprávněného tj. sirény s 
nosnými prvky a přívodním vedením s právem vstupu do objektu bývalé �koly čp. 74 na 
pozemkové parcele dle KN č. 62 zast. plocha v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně, obec Bechyně, pro 
stranu oprávněnou, za účelem provádění kontroly a údr�by a dále za účelem případných oprav 
včetně stavebních prací spojených s přechodným ulo�ením materiálu a povinností, �e objekty 
po nutných opravách budou uvedeny do původního stavu.  
Věcné břemeno se sjednává jako právo věcné a je realizováno úplatně formou jednorázové 
platby ve vý�i Kč 5.000,--. 
 
 
Usnesení č. 41/2000 MZ 
MZ schvaluje rozdělení hospodářského výsledku spol. Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 
1996 takto: doplnění rezervního fondu a zbývající část rozdělit tzn. 1/3 nechat na účtě a 2/3 
pou�ít pro obvyklé činnosti. 
 
 
 
 



Usnesení č. 42/2000 MZ 
MZ nepřijímá nabídku na odkoupení objektu čp. 317 se stp.č.572 o vým. 603 m2 v k.ú. 
Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 43/2000 MZ 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků č.par. 1978/177 o výměře 447 m2, 
1978/178 o výměře 20 m2 a 1978/179 o výměře 83 m2 , 1978/180 o výměře 424 m2 a 
1978/186 o výměře 369 m2 v k.ú. Bechyně dru�stvu JEDNOTA, spotřební dru�stvo České 
Budějovice, IČO 00031852, se sídlem v Českých Budějovicích, Lidická 156 za cenu 150,- Kč 
za m2 pozemku č.par. 1978/177 (447 m2) , 1978/178 (20 m2) , 1978/179 (83 m2) a pozemky 
č.par. 1978/180 ( 424 m2) 1978/186 (369 m2) za úředního odhadu. 
 
 
Usnesení č. 44/2000 MZ 
Městské zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje pozemku č.par. 2656/8 budova-lesní půda o 
výměře 348 m2 a části pozemku č.par. 2656/7 � vodní plocha, močál o výměře cca 100 m2. 
 
 
Usnesení č. 45/2000 MZ 
MZ se bude otázkou prodeje pozemku stp.č. 114 � zastavěná plocha v k.ú. Bechyně zabývat 
a� po vyře�ení vlastnického práva k domu č.p. 141. 
 
 
Usnesení č. 46/2000 MZ 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej:  

jedné ideální poloviny pozemku č.par. 1190/39 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. 
Bechyně man�elům Romanu a Květoslavě Kordinovým, bytem Bechyně, Na Libu�i 
629 za cenu 1.700 Kč za m2 (tj. celkem 17.000 Kč) a druhou ideální polovinu tohoto 
pozemku man�elům Jaroslavu a Ivetě �áčkovým, bytem Bechyně, Obránců míru 807 
za cenu 700,- Kč za m2 (tj. 7.000 Kč),  

pozemku č.par. 1190/40 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Bechyně man�elům 
Jaroslavu a Janě Tupým, bytem Písecká 907, Bechyně za celkovou cenu Kč 10.030,-- 

jako náhradní zájemce o koupi pozemků č.par. 1190/39 a 1190/40 v k.ú. Bechyně pana Josefa 
Tupého, bytem Bechyně, Kři�íkova vilová čtvrť 564 ( kupní cena 500,50 Kč za m2) a ing. 
Jaroslava Janáčka, bytem Bechyně Na Libu�i 635 (kupní cena 500,-- Kč za m2). 
 
 
 
Usnesení č. 47/2000 MZ 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemku č.par. 1037/2 � zahrada, které byly od 
tohoto pozemku odděleny geometrickým plánem č. 668-426/1999 ze dne 5.10,1999 a 
označeny jako díl �b� o výměře 86 m2 a díl �c� o výměře 3 m2 v obci a k.ú. Bechyně panu 
Josefu �teflovi, bytem Bechyně, U nádra�í 603 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve 
vý�i 5.330 Kč. Kupující uhradí i náklady související s převodem pozemku. 
 
 
 
 



Usnesení č. 48/2000 MZ 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků č.par. 886/1 a č.par. 886/2 v k.ú. 
Bechyně pro stavbu rodinných domků, a to za nejvy��í nabídku ( obálkovou metodou ), 
přičem� nejni��í nabídka je 300 Kč za m2 pozemku. Bli��í podmínky prodeje stanoví městská 
rada. Majitel pozemku bude povinen uhradit náklady na přelo�ku kabelu vysokého napětí. 
 
 
Usnesení č. 49/2000 MZ 
MZ schvaluje RZ č. 1/2000 � výtě�ek z provozu VHA pou�ít na zakoupení vozu pro 
pečovatelskou slu�bu. Jedná se o částku Kč 105.000,--. 


