
MĚSTO BECHYNĚ 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
  

ze dne 28. 11. 2001 
 

 
 
Usnesení č. 110 
ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, �e části pozemku č.par. 1246/6 
pracovně označené jako díl A a díl B v k.ú. Bechyně jsou určeny pro stavbu jednoho 
rodinného domku. 
 
 
Usnesení č. 111 
ZM na základě seznámení se s výsledky soutě�e na prodej pozemků pro stavbu rodinných 
domků v Zahradní ul. v Bechyni konstatuje, �e nejvy��í nabídku podali: 

Jindřich Ryba, jeho� nabídka činí Kč 555,--/m2 

Renata Rybová, její� nabídka činí Kč 455,--/m2 

ZM souhlasí s prodejem části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako 
díl A a 

díl B v k.ú. Bechyně (příloha � viz. návrh) man�elům Jindřichu a Renatě Rybovým, bytem 
Bechyně, Na Libu�i 633 do jejich společného jmění za kupní cenu, a to konkrétně díl A za Kč 
455,--/m2 a díl B za Kč 555,--/m2. 
ZM souhlasí s tím, aby man�elé Rybovi na tomto pozemku (1246/6 A+B) postavili jeden 
rodinný domek. 
Uzavřením kupní smlouvy pověřuje zastupitelstvo RM s tím, �e součástí kupní smlouvy bude 
oddělovací geometrický plán, zpracovaný v souladu s přílohou tohoto usnesení. 
V případě, �e by nedo�lo k uzavření vý�e uvedené kupní smlouvy s man�ely Rybovými do 30 
dnů ode dne zaslání návrhu kupní smlouvy kupujícím, souhlasí zastupitelstvo s prodejem 
pozemků dal�ím uchazečům v tomto pořadí: 
1) Ladislav Sviták������.��... 452,- Kč/m2 
2) Miloslav a Marie Dědičovi��.��. 358,- Kč/m2 
3) Jiří Rejlek��������.��� 351,- Kč/m2 
4) Alena Smoláková������.�� 350,- Kč/m2 
7-8) Miroslav Smolák�������� 334,- Kč/m2 
7-8) Miroslav Rejlek��������.. 334,- Kč/m2 
9) Milo� Bambas�������..�� 333,- Kč/m2 
 
 
Usnesení 112 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s odkoupením nemovitostí - pozemků ve 
zjednodu�ené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) č. 1580 o výměře 557 m2, č. 
1581 o výměře 9995 m2, č. 1582 o výměře 97 m2, č. 1583 o výměře 119 m2, č. 1584 o 
výměře 77 m2, č. 1586 o výměře 133 m2, č. 1587 o výměře 644 m2, č. 1588 o výměře 381 
m2, č. 1589 o výměře 992 m2, č. 1590 o výměře 1193 m2, č. 1593/2 o výměře 3351 m2 a č. 



1637/2 o výměře 370 m2, které jsou dosud zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu v Táboře na LV č. 983 pro obec a k.ú. Bechyně od obchodní společnosti 
WIENERBERGER Cihlářský průmysl a.s. , se sídlem Plachého 388/28, 370 46 České 
Budějovice za kupní cenu ve vý�i 12,- Kč za m2, tj. celkem 214.908 Kč a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy. 
 
 
Usnesení č. 113 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlá�ku Města Bechyně č. 1/2001, o nakládání s 
komunálním a stavebním odpadem na území Města Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 114 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlá�ku Města Bechyně č. 2/2001, o místním poplatku za 
provoz systému shroma�ďování, sběru, přepravy, třídění, vyu�ívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve znění, které bylo členům ZM předlo�eno na jednání ZM dne 
28.11.2001. 
 
 
Usnesení č. 115 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s prodejem domu čp. 43 se stavebním pozemkem 
stp.č. 249 o výměře 279 m2 v k.ú. Bechyně panu Jaroslavu Tupému, bytem Písecká 909, 
Bechyně za cenu ve vý�i 500.000 Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy. Celá kupní cena 
bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy na účet města a pan Jaroslav Tupý 
uhradí i daň z převodu nemovitosti. 
 
 
Usnesení č. 116 
ZM schvaluje RZ č.23/2001 
Navý�ení: příjmy 10.000,- Kč: 
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek 5.000,- Kč: dar od p. Josefiny Napravilové 
z Bechyně na rekonstrukci Městského muzea 
par. 3399 zále�itosti kultury, církví a sděl. prostředků: na setkání důchodců 5.000,- dar od p. 
Josefiny Napravilové 
Navý�ení: výdaje 10.000,- Kč 
par. 3322 zachování a obnova kulturních památek 5.000,- Kč: dar od p. Josefiny Napravilové 
z Bechyně na rekonstrukci Městského muzea 
par. 3399 zále�itosti kultury, církví a sděl. prostředků: na setkání důchodců 5.000,- dar od p. 
Josefiny Napravilové 
 
 
 
Usnesení č. 117 
ZM schvaluje RZ č. 24/2001 
Navý�ení: příjmy 943.000,- Kč 
Pol. 4111 � neinvestiční přijaté dotace z v�eobecné pokladní správy státního rozpočtu 
Usnesením vlády č. 237 ze dne 9.4.201 byla schválena dotaze ze SR na lékařskou slu�bu 
první pomoci zabezpečovanou obcemi. 
Navý�ení: výdaje 943.00,- Kč 



Par. 3511 v�eobecná ambulantní péče � dotace pro Zdravotní středisko Bechyně na zaji�tění 
provozu lékařské slu�by první pomoci 
 
 
Usnesení č. 118 
ZM schvaluje RZ č. 25/2001 
Navý�ení: příjmy 215.000,- Kč 
Polo�ka 1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ve vý�i 140.000,- Kč 
Par. 6310 obecné příjmy a výdaje z fin. operací, pol. příjmy z úroků ve vý�i 75.000,- Kč 
Navý�ení: výdaje 215.000,- Kč 
Par. 1012 podnikání a restrukturalizace v zem. a potr. � nákup pozemků ve vý�i 215.000,- Kč 
 
 
Usnesení č. 119 
ZM schvaluje RZ č.26/2001 
Navý�ení : příjmy : 56.000,- Kč 
Par.3341 rozhlas a televize - přijaté pojistné náhrady ve vý�i 9.000,- Kč 
Par.6171 činnost místní správy - příjmy z prodeje neinvestičního majetku 23.000,- Kč 
Par.3319 zále�itosti kultury j.n. - příjmy z prodeje zbo�í 24.000,- Kč 
Navý�ení: výdaje 56.000,- Kč 
Par. 3341 rozhlas a televize - na údr�bu městského rozhlasu v Zářečí 56.000,- Kč 
 
 
Usnesení č. 120 
ZM schvaluje RZ č.27/2001 
Navý�ení: příjmy 866.000,- Kč 
Pol.4216 - ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - systémová dotace ze státního 
rozpočtu na akci: Úprava komunikací a veřejné zeleně ve vý�i 550.000,- Kč 
Par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z poskyt. slu�eb a výrobků 228.000,- Kč 
Par.3632 pohřebnictví - příjmy z poskyt. slu�eb a výrobků 88.000,- Kč 
Navý�ení: výdaje: 866.000,- Kč 
Par.2212 - silnice - úprava komunikací 866.000,- Kč 
Sní�ení: výdaje: 415.000,- Kč 
Par.3511 v�eobecná ambulantní péče - dotace pro Zdravotní středisko 415.000,- Kč 
Navý�ení: výdaje: 415.000,- Kč 
Par.2212 silnice - úprava komunikací a veřejné zeleně 415.000,- Kč 
 
 
Usnesení č. 121 
ZM ukládá starostovi města oslovit p. Ing. Koke�e a p. Valentu s návrhem na členství ve 
valné hromadě a dozorčí radě Vodárenského sdru�ení Bechyňsko. 
 
 
Usnesení č. 122 
Zastupitelstvo Města Bechyně nesouhlasí s návrhem na zařazení města Bechyně do správního 
obvodu obce s roz�ířenou působností Týn nad Vltavou a ukládá starostovi města zaslat toto 
nesouhlasné stanovisko města MV ČR a PS PČR-výboru pro reformu státní správy. 
Zastupitelstvo Města Bechyně po�aduje ( v případě, �e nebude přehodnoceno příslu�nými 
orgány státní správy nezařazení města Bechyně mezi obce s roz�ířenou působností) zařadit 
město Bechyně do správního obvodu obce s roz�ířenou působností Tábor a pověřuje starostu 



dal�ím jednáním ve smyslu tohoto usnesení. Zároveň ukládá starostovi města zorganizovat 
petiční akci na podporu tohoto stanoviska. 
 
 
Usnesení č. 123 
ZM souhlasí s bezúplatným převodem zemědělských pozemků parc. č. 1488, 2067/1 v k.ú. 
Bechyně od ČR � Pozemkový fond do vlastnictví Města Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 124 
ZM souhlasí s bezúplatným převodem gará�í na stavební parcele č. 220/1, 220/2, 220/3 v k.ú. 
Be�erovice od Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice do vlastnictví Města 
Bechyně. Uzavřením vlastní smlouvy pověřuje ZM Radu města. 
 
 
Usnesení č. 125 
ZM schvaluje proplacení faktury ve vý�i Kč 53.840,-- s tím, �e fotbalový klub umo�ní 
vyu�ívání pronajatého sportovního areálu pro potřeby fotbalového klubu Hvo�ďany. 
 
 
Usnesení č. 126 
ZM odkládá projednání problematiky přivedení vody na stadión na jednání ZM dne 
12.12.2001 s tím, �e na toto jednání pan Vogeltanz předlo�í návrh na přivedení vody na 
stadión včetně rozpisu prací a materiálu, na které by měla být po�adovaná částka Kč 
250.000,-- pou�ita. 
 
 
Usnesení č. 127 
Jihočeská plynárenská, a s. Č.Budějovice se souhlasem Města Bechyně vybudovala a ulo�ila 
v pozemcích: č.par. (PK) 1994 díl 1, díl 2 a díl 3, č.par. 540, č.par. 2004, č.par. 1992/1, č.par. 
1993, č.par. 2002, č.par. 1246/1, č.par. 2048/1, č.par. 2048/2 a č.par. 1041/2 v k.ú. Bechyně 
�Stavbu� - konkrétně plynárenské rozvodné zařízení - plynové potrubí stavby �STL plynovod 
Bechyně - ul. U nádra�í� v rozsahu geometrických plánů č. 688-43/2000a, č. 688-43/2000b, č. 
688-43/2000c, č. 688-43/2000d, č. 688-43/2000e. 
Jihočeská plynárenská, a.s. Č.Budějovice se souhlasem Města Bechyně vybudovala a ulo�ila 
v pozemcích: č.par. 2104, č.par. 1250, č.par. 1990/1 v k.ú. Bechyně �Stavbu� - konkrétně 
plynárenské rozvodné zařízení - plynové potrubí stavby �STL plynovod Bechyně - ul. 
Zahradní, Na Parkánech a Tyr�ova� v rozsahu geometrických plánů č. 674-477/1999 a č. 675-
477/1999. 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí se zřízením věcného břemene na shora uvedených 
pozemcích města ve prospěch Jihočeské plynárenské, a.s. Č.Budějovice, které spočívá v 
umístění a ulo�ení shora uvedené �Stavby� do uvedených pozemků, přičem� Město Bechyně 
se zavazuje: 

na svých shora vyjmenovaných pozemcích �Stavbu� strpět po dobu její �ivotnosti s 
tím, �e současně bere na vědomí oprávnění Jihočeské plynárenské, a.s. Č.Budějovice 
jako provozovatele �Stavby�, vyplývající z obecně závazných právních předpisů 
(zák.č. 458/2000 Sb. energetický zákon a jeho prováděcích předpisů) spočívajících v 
právu vstupu a vjí�dění na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, 
opravami a údr�bou rozvodných zařízení 



respektovat dal�í omezení vyplývající ze shora uvedených právních předpisů tj. 
mo�nost provádět stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu �Stavby� tj. 1 
m na ka�dou stranu od obrysu plynovodu po celé jeho délce, pouze s předchozím 
písemným souhlasem Jihočeské plynárenské, a.s. Č.Budějovice 

Věcné břemeno se zřizuje bezplatně. 
Zastupitelstvo Města Bechyně schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného 
břemene, která je na Městském úřadu v Bechyni evidovaná pod č. 100/2001-sml. 

 
 
 


