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USNESENÍ 
  

ze dne 3. 10. 2001 
 

 
 
Usnesení č. 69 
ZM neschvaluje návrh na odvolání starosty Města Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 70 
ZM schvaluje RZ č.16/2001 - zapojení příjmů ve vý�i 39.000,- Kč - účelově přidělené 
prostředky na úhradu plaveckého výcviku z Okresního úřadu Tábor - referát �kolství pol.4116 
ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu do výdajů : 39.000,- Kč 
par. 3113 Základní �kola �kolní ulice pol.5169 nákup slu�eb j.n. 14.000,- 
par. 3113 Základní �kola Libu�ina ulice pol. 5169 nákup slu�eb j.n. 25.000,- 
 
 
Usnesení č. 71 
ZM schvaluje RZ č.17/2001 - zapojení příjmů par.3113 základní �koly, polo�ka - přijaté dary 
- ve vý�i 300.000,- Kč: dar od ČEZ,a.s. Praha 1, divize výstavba jaderné elektrárny Temelín 
do výdajů na par.3113 základní �koly pro Z� �kolní ulice na vybudování víceúčelového hři�tě 
pro děti a mláde� ve vý�i 300.000,- Kč 
 
 
Usnesení č. 72 
ZM schvaluje RZ č.18/2001 - zapojení příjmů na pol. 1113 daň z příjmů fyzických osob z 
kapitálových výnosů ve vý�i 168.000,- Kč do výdajů na par.3322 zachování a obnova 
kulturních památek ve vý�i 168.000,- Kč na příspěvek Města Bechyně pro Panství Bechyně 
a.s. na akci Zámecká jízdárna, jedná se o příspěvek města Bechyně ve vý�i 10 % celkové vý�e 
akce. Uvedená rozpočtová změna je provedena z důvodu nemo�nosti souběhu dvou dotačních 
titulů na opravu muzea, fin. prostředky tak zůstávají k dispozici pro jiný subjekt za 
předpokladu, �e město přispěje investorovi 10% nákladů. 
Původní předpoklad - zahrnuto v rozpočtu Města na rok 2001 : 
Fond regenerace Město Celkem 
Muzeum 840.000,- 1.100.000,- 1.940.000,- 
Mě�ťanský dům - Mrázkovi 100.000,- 20.000,- 120.000,- 
Zámek - jízdárna, lesní dům 100.000,- 20.000,- 120.000,- 
Celkem 1.040.000,- 1.140.000,- 2.180.000,- 
Příspěvek Města Bechyně : 
pro Mrázkovi na Mě�ťanský dům 20.000,- Kč 
pro Panství Bechyně a.s. - jízdárna: 188.000,- Kč ( 20.000,- Kč a 168.000,- Kč) 
 
 
 
 



Usnesení č. 73 
ZM zřizuje organizační slo�ky obce a ukládá městskému úřadu, aby na pří�tí jednání 
zastupitelstva připravil a předlo�il zřizovací listiny pro tyto organizační slo�ky obce: 
Mateřská �kola Bechyně, Na Libu�i 920 
Mateřská �kola Jahůdka Bechyně, Na Libu�i 859 
Základní �kola Bechyně, �kolní 293 
Základní �kola Bechyně, Libu�ina 164 
Městská knihovna Bechyně 
 
 
Usnesení č. 74 
ZM souhlasí s navý�ením částky Kč 50,20 na Kč 60,--/hod. na čekací dobu od 7.00 do 17.00 
hod. v pracovní dny (na období do 31.12.2001) a na pří�tí zastupitelstvo bude předlo�ena 
smlouva mezi zdravotním střediskem a řidiči sanitek. 
 
 
Usnesení č. 75 
ZM ukládá panu Matějkovi a panu Josefu Burianovi, aby na zasedání valné hromady 
Vodárenského sdru�ení Bechyňsko hlasovali pro předlo�ení ve�kerých účetních materiálů 
předsedovi cenové komise. 
 
 
Usnesení č. 76 
ZM schvaluje toto usnesení: 
Podle zákona o obcích, Hlavy V, § 118 pověřuje městské zastupitelstvo kontrolní výbor 
těmito úkoly: 

Prověří skutečnosti, které vedly k neoprávněnému otevření ji� uzavřené 
skládky v Seno�atech, za co� byla městu vyměřena pokuta ve vý�i Kč 35.000,-
-. V souvislosti s tím zjistí míru zavinění odpovědných pracovníků města. 

Dále provede �etření ve věci ztráty, případně zcizení obrubníků z provedené 
rekonstrukce ulice Písecká. 

Prověří oprávněnost úhrady platby za vodu na stadionu pro TJ Bulldogs. 

Provede kontrolu plnění smlouvy s Rumpoldem, včetně v�ech platných 
dodatků ke smlouvě (smlouvám) a způsob provádění zúčtování a plateb za 
svoz TDO. Prověřit zda způsob dvojího započítání DPH za rok 1999 
nepokračuje i v následujících zúčtovacích obdobích. 

Prověřit oprávněnost nákladů kalkulovaných firmou Erding za dodávky tepla 
na jednotlivých kotelnách, respektive výpočet nákladů na jeden GJ na 
jednotlivých kotelnách, a dále zda k prováděné kalkulaci jsou k dispozici 
potřebné doklady (pasporty kotlů atd.) tak, jak je stanoveno novým zákonem.  

Výsledky z kontrol bude kontrolní výbor průbě�ně předkládat ZM, závěrečné výsledky 
kontroly s předlo�ením navrhovaných opatření předlo�í ZM nejpozději do konce roku 2001. 
 
 
Usnesení č. 77 
ZM pověřuje RM zajistit právní (rozbor) posouzení v�ech smluv a dodatků s firmou Rumpold 
ve vztahu k usnesením ZM a RM v kontextu platné legislativy do 30.11.2001. 



 
 
Usnesení č. 78 
ZM nepřijalo usnesení ve znění: 
ZM pověřuje pana starostu jednáním s pracovníkem OkÚ, který má na starosti reformu státní 
správy s tím, aby se zúčastnil některého z pří�tích jednání ZM a informoval zastupitele. 
 
 
Usnesení č. 79 
ZM nepřijalo usnesení ve znění: 
ZM se rozhodlo přeru�it jednání o reformě státní správy, na pří�tím zasedání ZM bude jednání 
dále pokračovat � na základě aktuálních informací, které předlo�í RM. 
 
 
Usnesení č. 80 
ZM bere na vědomí zprávu spol. Bytenes Bechyně spol. s r.o. o problematice neplatičů 
nájemních bytů Města Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 81 
ZM pověřuje pana starostu, aby zjistil platnost Statutu lázeňského Města Bechyně. V případě 
neplatnosti statutu, vypracuje RM nový.  

Termín: do 6 měsíců. 
 
 
Usnesení č. 82 
ZM schvaluje, �e na jednání RM budou přizváni členové ZM a členové redakční rady a 
předsedkyně kulturní komise k projednání koncepce Bechyňského městského zpravodaje. 
 


