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USNESENÍ 
 

ze dne 7. 3. 2001 
 

 
 
Usnesení č. 1 
ZM po�aduje od firmy Slabý předlo�it do pří�tího jednání ZM analýzu příčin neúspěchu 
prodeje bytových domů včetně přehledu činnosti, které pro tuto akci prováděla. 
 
 
Usnesení č. 2 
ZM ukládá MěÚ zveřejnit kalkulaci poplatku za likvidaci odpadu v Městském zpravodaji a 
na úředních vývěskách MěÚ. 
 
 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo Města Bechyně mění a doplňuje:  
vyhlá�ku č. 33/2000 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na 
území města Bechyně takto:  
a) V úvodní větě vyhlá�ky se odstavec 1 ustan. § 9 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech mění 
na odstavec 2. 
b) V čl. 3 odst. 3 písm. d) vyhlá�ky se slova ��dle čl. 3 odst. 6�� mění na slova ��dle čl. 3 
odst. 7�.�  
Vyhlá�ku č. 34/2000 o poplatku za komunální odpad takto: 
a.) V článku 8 odst. 1 vyhlá�ky se mění slova �do tří let� na slova �do �esti let�. 
 
 
Usnesení č. 4 
ZM schvaluje zvý�ení hodinové sazby u sester LSPP o Kč 10,-- za soboty, neděle a svátky. 
 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo Města Bechyně schvaluje rozpočet Města Bechyně na rok 2001: 
Příjmy celkem Kč 113.721.000,-- 
Výdaje celkem Kč 154.407.000,--  
Tř. 8 financování Kč 40.686.000,-- 
 
 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo Města Bechyně zřizuje v souladu s ustan. § 120 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o 
obcích osadní výbor v městské části Hvo�ďany. Osadní výbor ve Hvo�ďanech má pět členů.  
Členy osadního výboru jsou: pan ing. Franti�ek Vaníček, Hvo�ďany čp. 40, pan Josef Tomek, 
Hvo�ďany čp. 83, pan Josef Lála, Hvo�ďany čp. 43, pan Miroslav Hladký, Hvo�ďany čp. 75 
a pan Vlastislav Hovorka, Hvo�ďany čp. 31.  
Předsedou osadního výboru ve Hvo�ďnech byl zvolen pan Ing. Vaníček. 



 
 
Usnesení č. 7  
Městské zastupitelstvo souhlasí s převodem pozemku č.par. 737/6 a části pozemku stp.č. 
737/16 oddělené od tohoto pozemku GP č930-587-85 ze dne 18.8.1986 a označený písmenem 
�b� o výměře 8 m2 v k.ú. Bechyně panu Bohumilu Dvořákovi a paní Marii Dvořákové, oba 
bytem Bechyně, Fáberova 395 za podmínky, �e Bohumil Dvořák a Marie Dvořáková uzavřou 
s Městem Bechyně dohodu o zřízení práva věcného břemene přístupu ke kanalizačnímu 
sběrači k pozemku č.par. 737/3 v k.ú. Bechyně. Obsahem věcného břemena bude závazek 
povinných (Dvořákových), �e nad kanalizačním sběračem a v ochranném pásmu vedoucího 
podél kanalizačního sběrače a vyznačeného na GP č. 617/164/98 ze dne 20.11.1998 , nebudou 
zřizovat �ádné stavby a vysazovat stromové porosty. Povinní strpí vstup pracovníků či 
zástupců oprávněného včetně vjezdu dopravních a stavebních mechanismů na pozemek č.par. 
737/3 v k.ú. Bechyně za účelem provádění nezbytné revize, údr�by a oprav kanalizačního 
sběrače. 
 
 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí se záměrem prodeje domu čp. 43 s pozemkem stp.č. 
249 o výměře 279 m2 v k.ú. Bechyně obálkovou metodou za nejvy��í nabídku přičem� 
nejni��í stanovená cena 500.000,-- Kč. 
 
 
 
Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s prodejem části pozemku stp.č. 114 zastavěná plocha 
o výměře 252 m2, která byla od tohoto pozemku oddělena geometrickým plánem č. 709-
426/2000 ze dne 6.9.2000 a označena novým číslem č.par. 114/1 v k.ú. Bechyně, panu Mgr. 
Eriku Machartovi, bytem nám. T.G.Masaryka čp. 142, Bechyně za cenu 25.600,-Kč za m2.  
Mgr. Machart uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně daně z převodu 
nemovitosti. 
 
 
Usnesení č. 10 
Zastupitelstvo ukládá MěÚ zajistit ocenění části pozemku č.par. 2101/1 � kultura les v k.ú. 
Hvo�ďany tak, jak je tato část zakreslena v příloze �ádosti p. Macharta ze dne 8.8.2000 a 
porostu na této části. 
 
 
Usnesení č. 11 
1.) Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s prodejem  
části pozemku č.par. 2498 díl �c� o výměře 108 m2 

části pozemku č.par. 2475/1 díl �d� o výměře 79 m2, v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně 
man�elům Mileně a Jaroslavu Panochovým, bytem Bechyně, Hvo�ďany čp. 57 za 
cenu 10,-- Kč za jeden m2.  

Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s odkoupením 
části pozemku stp.č. 79 díl �i� o výměře 83 m2 

části pozemku stp.č. 79 díl �ch� o výměře 14 m2 



části pozemku PK č. 133/3 díl �f� o výměře 12 m2, v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně od 
pana Jaroslava Panocha, bytem Bechyně, Hvo�ďany čp. 57 za cenu 10,-- Kč za jeden 
m2.  

3.) Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s odkoupením  
části pozemku PK č. 134 díl �g� o výměře 19 m2, v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně od 
man�elů Mileny a Jaroslava Panochových, bytem Bechyně, Hvo�ďany čp. 57 za cenu 
10,-- Kč za jeden m2.  

V�echny uvedené části byly od pozemků odděleny geometrickým plánem č. 123-23479/98 ze 
dne 1.12.2000. 
 
 
Usnesení č. 12 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí se záměrem uzavření směnné smlouvy s man�eli 
Miroslavem a Evou Hladkých, bytem Planá nad Lu�nicí, tř. ČSLA 565 tak, �e man�elé 
Hladkých vymění část pozemku stp.č. 43/2 o výměře 25 m2, oddělenou od tohoto pozemku 
geometrickým plánem č. 123-23 479/98 ze dne 1.12.2000 a označenou novým číslem č.par. 
2753 v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně za pozemek Města Bechyně č.par. 2475/30 o výměře 18 m2 
v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně a část pozemku č.par. 2475/1 o výměře 32 m2 , oddělenou od 
tohoto pozemku tímté� geometrickým plánem a označenou jako díl �j�, v k.ú. Hvo�ďany u 
Bechyně.  
Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání, přičem� 
cena jednoho m2 pozemku činí 10,-- Kč. 
 
 
Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo Města Bechyně nesouhlasí se záměrem prodeje objektu bývalé čerpací stanice 
Chrobkov. 
 
 


