
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
 

ze dne 22. 3. 2000 
 

 
 
Usnesení č. 2/2000 MZ 
MZ schvaluje hospodaření Města Bechyně za rok 1999 a finanční vypořádání města Bechyně 
za rok 1999.  
 
 
Usnesení č. 3/2000 MZ 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků č.par. 1962/4, část pozemku č.par. 
1562/1 a část pozemku č.par. 1562/3 v k.ú. Bechyně v hranicích, jak jsou zakresleny na 
snímku z mapy. Záměr prodeje je podmíněn tím, �e Jitex i spol. Comett-plus prodají pro tento 
účel své pozemky. Měst. zastupitelstvo si vyhrazuje právo zpětné koupě za stejnou kupní cenu 
v případě, �e zamý�lená stavba nebude kolaudována nejpozději do dvou let ode dne podpisu 
kupní smlouvy. 
 
 
Usnesení č. 4/2000 MZ 
MZ ve smyslu § 20 stavebního zákona, odst. 7 schvaluje návrh zadání regulačního plánu zóny 
pro slu�by, podnikání a komerci v Bechyni (zprac. UA PROJEKCE Č. Budějovice � Ing. 
arch. �těpánka Ťukalová, září 1999) za těchto podmínek: 
Koncept regulačního plánu bude respektovat stanoviska dotčených orgánů státní správy. 

OkÚ Tábor, R�P � veřejné projednání ze dne 3.11.1999 

OkÚ Tábor, RDSH � veřejné projednání ze dne 3.11.1999 

OkÚ Tábor, RRR - veřejné projednání ze dne 3.11.1999 

MO, VUSS České Budějovice � veřejné projednání ze dne 3.11.1999 

OkÚ, OPÚ � č.j. PÚ/Vyj.-US/99-Hk ze dne 18.10.1999 

OkÚ, RRR � č.j. RR/OK/Bá/99/2489 ze dne 25.10.1999 

OkÚ, Okresní hygienik � č.j. 4273/99/Koh ze dne 4.11.1999 
podněty správců sítí: 

JČE,a.s. POS Tábor � veřejné projednání ze dne 3.11.1999 

VaK JČ a.s., divize Tábor � veřejné projednání ze dne 3.11.1999 
budou zapracovány do konceptu RP 
podněty ostatních: 

OS ProLife Bechyně, Písecká 372, Bechyně 



Město Bechyně 

Mgr. Machart, nám. TGM 142, Bechyně 
bere MZ na vědomí a při zpracování konceptu regulačního plánu na ně bude brán zřetel. 
MZ souhlasí, aby byl zpracován koncept regulačního plánu zóny pro slu�by, podnikání a 
komerci v Bechyni. 
 
 
Usnesení č. 5/2000 MZ 
MZ bere na vědomí informaci o mo�né výstavbě supermarketu a nemá námitek . 
 
 
 
Usnesení č. 6/2000 MZ 
MZ v současné době nesouhlasí s příspěvkem 150,-- Kč na obyvatele pro Okresní nemocnici 
v Táboře. O dal�ích mo�ných formách pomoci ONT budeme jednat po schválení rozpočtu 
Okresního úřadu. 
 
 
Usnesení č. 7/2000 MZ 
MZ schvaluje záměr prodeje 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. 
 
 
Usnesení č. 8/2000 MZ 
MZ souhlasí s odkoupením části pozemku č.par. 1973/3, která byla od tohoto pozemku 
oddělena geometrickým plánem č. 643/133/1999 ze dne 5.10.1999 a označena v tomto GP 
jako část �a� o výměře 46 m2 v k.ú. Bechyně od man�elů Jaroslavy a Arno�ta Hrubých, 
bytem Bechyně na Libu�i 611 za cenu 20 Kč za m2. 
 
 
Usnesení č. 9/2000 MZ 
MZ neschvaluje záměr prodeje části pozemku č.par.1178/5 v k.ú. Bechyně pro stavbu gará�e. 
 
 
Usnesení č. 10/2000 MZ 
MZ souhlasí se záměrem prodeje pozemků č.par. 1190/39 o výměře 20 m2 a č.par. 1190/40 o 
výměře 20 m2 v k.ú. Bechyně, a to za nejvy��í nabídku (obálkovou metodou), přičem� 
nejni��í nabídka je Kč 500,-- za m2 pozemku. Bli��í podmínky prodeje stanoví MR. 
Konkrétní kupní smlouvy předlo�í ke schválení měst. zastupitelstvu. 
 
 
Usnesení č. 11/2000 MZ 
MZ neschvaluje záměr prodeje části pozemku č.par. 1190/1 o výměře 31 m2 označené v GP 
novým č.par. 1190/85 v k.ú. Bechyně. 
 
 
 
 



Usnesení č. 12/2000 MZ 

MZ schvaluje prodej pozemku č.par. 663/1 zahrada o výměře 354 m2 a pozemku č.par. 663/5 
pastvina o výměře 52 m2 v obci a k.ú. Bechyně panu Jaroslavu Příhodovi, bytem Praha, 
Hurbanova 1277, 142 00 Praha 4 a sl. Daně Příhodové, bytem Praha 4, Hurbanova 1277 do 
podílového spoluvlastnictví za cenu 40.600 Kč. Kupující uhradí v�echny náklady spojené 
s převodem nemovitosti. 
 
 
Usnesení č. 13/2000 MZ 
Městské zastupitelstvo neschvaluje odkoupení rekreační dvojchatky s pozemkem č.par. 
1162/8 a objektu občanské vybavenosti s pozemkem č.par. 1162/9 a pozemek č.par. 1162/10 
v k.ú. Bechyně od ČR - České obchodní inspekce za cenu 203.080 Kč. 
 
 
Usnesení č. 14/2000 MZ 
MZ schvaluje prodej  
části pozemku č.par. 872/1 a to části o výměře 400 m2 označené novým č.par. 872/20 
a části o výměře 16 m2 označené novým č.par. 872/23 v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně  

části pozemku č.par. 872/11 lesní půda a to části o výměře 37 m2 označené v GP 
novým č.par. 872/22 v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně 

man�elům Mileně a Oldřichu Hajtingrovým, bytem Jablonského 398, Písek za cenu 46,- Kč 
za m2. Kupující uhradí v�echny náklady spojené s převodem nemovitosti. 
 
 
Usnesení č. 15/2000 MZ 
MZ neschvaluje záměr prodeje části pozemku č.par. 1978/4 ost.pl., v k.ú. Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 16/2000 MZ 
Bytenes Bechyně spol. s r.o. předlo�í MZ záměr nákupu nové techniky odpovídající 
jednacímu řádu MZ a zahrnující mimo jiné vyu�ití nové techniky, návratnost vynalo�ené 
investice, provozní náklady, způsob financování a porovnání s vyu�itím obdobné techniky ve 
městech Tábor, Týn nad Vltavou, Soběslav a Veselí. 
 
 
Usnesení č. 17/2000 MZ 
MZ nesouhlasí s přistoupením dal�ích společníků do společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. 
 
 
Usnesení č. 18/2000 MZ 
MR v postavení valné hromady bude předkládat v�em členům MZ do 9 dnů zápisy z jednání 
MR v postavení valné hromady Bytenes Bechyně spol. s r.o. 
 



 
Usnesení č. 19/2000 MZ 
MZ schvaluje, �e MěÚ bude pravidelně zasílat v�em členům MZ do 10 dnů zápisy z jednání 
MZ 
 
 
Usnesení č. 20/2000 MZ 
MZ schvaluje, �e MěÚ bude zasílat v�em členům MZ do 10 dnů kompletní zápisy z jednání 
MR 

 


