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USNESENÍ 
   

ze dne 29. 5. 2002 
 
 
 
Usnesení č. 49 
ZM schvaluje prodej nebytových prostor: 
  odhadní cena podl.plocha 

čp. 166/18 

prodejna květin, 
nájemce Petr Bene�, 
sídl. 5. května 849, 
Bechyně 

86.880,--Kč 22,10 m2  

čp. 168/18 

rodejna textilu, 
nájemce Hana 
�teflová, Novodvorská 
168, Bechyně 

67.140,--Kč 16,83 m2 

čp. 755 a 756 

prodejna potravin 
(Italmarket), nájemce 
Jan Vavřička, Libu�ina 
166, Bechyně 

196.560,--Kč 64,70 m2 

čp. 914/9 

prodejna Elektro, 
nájemce Karel 
Komárek, Obránců 
míru 810, Bechyně 

137.580,44 Kč 28 m2 

čp. 916/17 

provozovna 
kadeřnictví, nájemce 
Ivana Bauerová, 
Písecká 916, Bechyně 

105.148,47 Kč 22,40 m2  

čp. 918 /9 

prodejna potravin 
(Italmarket), nájemce 
Jan Vavřička, Libu�ina 
166, Bechyně 

63.088,78 Kč 14,05 m2 

čp. 919/18 

cestovní kancelář, 
nájemce Jan �ťastný, 
Na Libu�i 827, 
Bechyně 

65.672,10 Kč 16,00 m2 

Pronajaté nebytové prostory budou nabídnuty současným nájemcům za kupní ceny, které se 
stanoví násobkem koeficientu 1 a odhadní ceny stanovené znaleckými posudky soudního 
znalce pana Josefa Hlízy, Pelhřimov (shora uvedené odhadní ceny). 
Toto předkupní právo trvá 6 měsíců. Nebude-li nabídka v této lhůtě současnými nájemci 
akceptována, bude nebytový prostor prodán za nejvy��í nabídku tj. konkrétně obálkovou 
metodou, přičem� konkrétní podmínky prodeje stanoví rada města. 
Obálkovou metodou za stejných podmínek bude prodán nebytový prostor č.17 v přízemí 
domu čp. 911, který v současné době není pronajatý. Odhadní cena činí 109.840,66 Kč a bude 
minimální nabídkovou cenou. Konkrétní podmínky prodeje stanoví rada města. 



Prodej se uskuteční podle zák.č. 72/1994 Sb. ve znění pozděj�ích předpisů. 
 
 
Usnesení č. 50 
MZ neschvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Vogeltanzem, Ing. arch. Kyllarem a Ing. 
Kyllarovou. ZM pověřuje ji� jmenovanou komisi a radu města k dal�ímu jednání, při kterém 
budou zohledněny připomínky z dne�ního jednání ZM a omezen rozsah prací v souladu s 
finančními mo�nostmi města. 
 
 
Usnesení č. 51 
ZM souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2066 v k.ú. Bechyně tak, jak je tato konkrétní část 
tohoto pozemku zakreslena na snímku, tvořící přílohu tohoto usnesení a tato bude oddělena 
geometrickým plánem, man�elům Petru a Janě Lalákovým, bytem Písecká 960, za cenu Kč 
250,-- za m2. V�echny náklady spojené s prodejem pozemku uhradí strana kupující. 
 
 
Usnesení č. 52 
ZM souhlasí s prodejem těchto pozemků v k.ú.Hvo�ďany u Bechyně: 
část p.č. 872/11 lesní půda - díl �b� o výměře 49 m2 
část p.č. 872/4 lesní půda - díl �a� o výměře 23 m2 
část p.č. 872/1 trv. travní porost - část označená novým číslem p.č. 872/24 o výměře 22 m2 

- část označená novým číslem stp.č. 228 o výměře 22 
m2 

- část označená novým číslem stp.č. 229 o výměře 46 
m2 

- část označená novým číslem stp.č. 230 o výměře 12 
m2 

- část označená novým číslem stp.č. 231 o výměře 20 
m2 

- část označená novým číslem stp.č. 232 o výměře 17 
m2. 

podle geometrického plánu č. 134-23 108/2001 schváleného dne 10.5.2001 Kat. úřadem 
Tábor panu Václavu Kum�ákovi, bytem Libčice nad Vltavou, Lidická 343 za cenu 45,-- Kč za 
m2. 
 
 
Usnesení č. 53 
ZM souhlasí s prodejem části pozemku č. par. 711/3 o výměře 16 m2 v k.ú. Bechyně, která 
byla od tohoto pozemku oddělena geometrickým plánem č. 743-467/2001 ze dne 25.10.2001 
schváleným Katastrálním úřadem v Táboře dne 31.10.2001 a označena v tomto geometrickém 
plánu novým číslem č.par. 711/6 do spoluvlastnictví paní Evě Chadimové, bytem Bechyně, 
Plechamr 422 a paní Evě Soukupové, bytem Bechyňská Smoleč čp. 59 za cenu Kč 1,-- za m2. 
 
 
 
 



Usnesení č. 54 
ZM po�aduje od VS Bechyňsko předání mzdových listů a evidence dovolenek bývalého 
ředitele pana Charypara za roky 1999 a 2000 do 18. června 2002. 
 
 
Usnesení č. 55 
ZM schvaluje RZ č. 9/2002 v tomto znění: 
navý�ení příjmů ve vý�i 70.000,- Kč - účelově přidělené prostředky na nákup učebních 
pomůcek a učebnic pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 
navý�ení výdajů ve vý�i 70.000,- Kč 
par. 3113 Základní �kola �kolní ulice pol. 5135 učebnice a bezplatně poskytované �kolní 
potřeby 
 
 
Usnesení č. 56 
ZM schvaluje RZ č. 10/2002 v tomto znění: 
navý�ení příjmů ve vý�i 120.000,- Kč - účelově přidělené prostředky na nákup učebních 
pomůcek a učebnic pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 
navý�ení výdajů ve vý�i 120.000,- Kč par. 3113 Základní �kola Libu�ina ulice pol. 5135 
učebnice a bezplatně poskytované �kolní potřeby 
 
 
Usnesení č. 57 
ZM schvaluje RZ č. 5/2002 v tomto znění: 
navý�ení příjmů na pol. 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ LESY 
ve vý�i Kč 390.000,-- a navý�ení výdajů na par. 1031 pěstební činnost na nákup auta pro 
městské lesy ve vý�i 390.000,-- Kč 
 
 
 


