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ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ 

 

USNESENÍ 
  

ze dne 17. 4. 2002 
 

 
 
Usnesení č. 16 
ZM pověřuje tajemníka úřadu, aby připomínky p. Horňáka k zápisům z jednání ZM, 
konaných dne 13.2.2002 a 6.3.2002 prověřil a předal zprávu na pří�tím jednání ZM. 
 
 
Usnesení č. 17 
Zastupitelstvo Města Bechyně schvaluje záměr prodeje bytů a nebytových prostor s 
poměrným podílem společných částí domů a s poměrným podílem zastavěných pozemků 
(dále jen "jednotky") podle zákona č. 72/1994 Sb. o prodeji bytů ve znění pozděj�ích 
předpisů, v těchto obytných domech Města Bechyně: 
dům čp. 162 se stp.č. 553/4 o vým. 318 m2 
dům čp. 165 se stp.č. 990/25 o vým.317 m2 
dům čp. 166 se stp.č. 990/26 o vým. 317 m2 
dům čp. 168 se stp.č. 990/24 o vým. 319 m2 
dům čp. 207,208 se stp.č. 1013/1 o vým. 202 m2, 1013/2 o vým. 202 m2 
dům čp. 212,213 se stp.č. 990/13 o vým. 257 m2, 990/14 o vým. 196 m2 
dům čp. 719, 720 se stp.č. 933/5 o vým. 257 m2, 933/4 o vým. 197 m2 
dům čp. 721,722 se stp.č. 933/3 o vým. 198 m2, 933/2 o vým. 257 m2 
dům čp. 755,756 se stp.č. 932/38 o vým. 57 m2, 932/39 o vým. 126 m2 
dům čp. 757, 758 se stp.č. 932/40 o vým. 129 m2, 932/41 o vým. 107 m2 
dům čp. 824, 825 se stp.č. 1978/171 o vým. 244 m2, 1978/172 o vým. 249 m2 
dům čp. 826, 827 se stp.č. 1978/173 o vým. 276 m2, 1078/174 o vým. 276 m2 
dům čp. 828 se stp.č. 1978/175 o vým. 264 m2 
dům čp. 909 se stp.č. 932/28 o vým. 334 m2 
dům čp. 910 se stp.č. 932/27 o vým. 334 m2 
dům čp. 911 se stp.č. 932/26 o vým. 319 m2 
dům čp. 912 se stp.č. 932/25 o vým. 333 m2 
dům čp. 913 se stp.č. 932/24 o vým. 203 m2 
dům čp. 914 se stp.č. 932/23 o vým. 203 m2 
dům čp. 915 se stp.č. 932/22 o vým. 336 m2 
dům čp. 916 se stp.č. 932/21 o vým. 334 m2 
dům čp. 917 se stp.č. 932/20 o vým. 203 m2 
dům čp. 918 se stp.č. 932/19 o vým. 203 m2 
dům čp. 919 se stp.č. 932/18 o vým. 336 m2, 
stávajícím nájemcům těchto jednotek za kupní ceny, které se stanoví násobkem koeficientu 
0,5 a odhadní ceny jednotky s podílem na společných částech a stavebním pozemku, 
stanovené znaleckými posudky soudního znalce pana Josefa Hlízy, Pelhřimov v roce 1999. 
Nájemcům, kteří uhradí celou kupní cenu před podpisem kupní smlouvy, se poskytuje sleva 
ve vý�i 5 % kupní ceny. 



Kupní cena je splatná ve splátkách, přičem� první splátka činí minimálně 50 % kupní ceny a 
zbytek kupní ceny je splatný nejpozději do �esti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. 
V kupní smlouvě bude zakotveno zejména: 
1) zástavní právo k zaji�tění pohledávky ve prospěch Města Bechyně na období do splacení 
celé kupní ceny 
2) mo�nost odstoupení od smlouvy v případě nezaplacení kupní ceny do 60-ti dnů po lhůtě 
splatnosti kupní ceny se sankcí zaplacení smluvní pokuty ve vý�i 0,1% z nesplacené částky 
denně s tím, �e první splátka je pova�ována za zálohu na smluvní pokutu, 
Nájemci jsou povinni před převodem jednotky uhradit ve�keré závazky, které mají vůči Městu 
Bechyně. 
 
 
Usnesení č. 18 

Zastupitelstvo Města Bechyně schvaluje v souladu s § 26 zákona č. 50/1976 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozděj�ích předpisů a 
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích �Regulační plán zóny pro slu�by, podnikání a 
obchod �Bechyně-�ibeniční vrch�. 

Zastupitelstvo Města Bechyně vymezuje závaznou část �Regulačního plánu zóny pro 
slu�by, podnikání a obchod�, kterou je základní uspořádání území (funkční vyu�ití 
jednotlivých ploch) s limity vyu�ití, vyjádřeném v regulativech. 

Zastupitelstvo Města Bechyně bere na vědomí: 
Návrh výroku o námitkách: 

K návrhu �RP zóny pro slu�by, podnikání a obchod� nebyly vzneseny námitky 
vlastníků pozemků dotčených ře�ením regulačního plánu. 

Návrh výroku o ukončení platnosti ÚPD: 

Město Bechyně nemělo na předmětné území zpracovanou ani schválenou územně 
plánovací dokumentaci. 

Zastupitelstvo Města Bechyně ukládá respektovat podmínky dané dotčenými orgány 
státní správy (a z nich vyplývající dohody k návrhu, která je dle § 22 odst. 2 
stavebního zákona podmínkou ke schválení ÚPD). 

Zastupitelstvo Města Bechyně schvaluje obecně závaznou vyhlá�ku Města Bechyně č.1/2002 
o vymezení závazné části regulačního plánu zóny pro slu�by, podnikání a obchod �Bechyně � 
�ibeniční vrch� 
 
 
Usnesení č. 19 
ZM neschvaluje účelové vázání fin. prostředků získaných z prodeje bytů na zainvestování 
obytné zóny - sever. 
 
 
Usnesení č. 20 
ZM souhlasí s nabídkou Ing. Jiřího Vogeltanze, Realitní a zprostředkovatelské slu�by, 
Bechyně a Ing. Jiřiny Kyllarové a Ing. arch. Ev�ena Kyllara � ARCON, Praha, na zaji�tění 
in�enýrských slu�eb, in�enýrských činností a realitních slu�eb za předpokladu, �e se bude 
dále jednat o finančních podmínkách. 



 
 
Usnesení č. 21 
ZM ukládá předlo�it návrh znění mandátní smlouvy s Ing. Jiřím Vogeltanzem, Ing. Jiřinou 
Kyllarovou a Ing. arch. Ev�enem Kyllarem na výkon mandátu pro přípravu stavby na pří�tí 
jednání ZM. 
 
 
Usnesení č. 22 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí 

se směnou části pozemku č.par. 2002 označeného v geometrickém plánu č. 653-
182/1999b jako díl "d" o výměře 8 m2 za část pozemku č.par. 433/2 označeného v 
tomté� GP jako díl "c" o výměře 121 m2 man�elů Aleny a Karla Černých, bytem 
Ha�kovcova Lhota čp. 31, a to bez finančního vyrovnání rozdílu výměr směňovaných 
pozemků, 

s bezúplatným převodem části pozemku č.par. 1113/7 označeného v geometrickém 
plánu č. 653-182/1999a jako díl "c" o výměře 129 m2, části pozemku č.par. 1113/1 
označeného v tomté� GP jako díl "a" o výměře 179 m2 a části pozemku č.par. 1113/3 
označeného v tomté� GP jako díl "b" o výměře 8 m2 obch. společnosti M a K s.r.o. 
Bechyně čp. 202. 

 
 
Usnesení č. 23 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí se zřízení práva věcného břemene ve prospěch 
společnosti M a K s.r.o. Bechyně, které spočívá v povinnosti Města Bechyně, jako strany 
povinné, strpět na pozemku Města Bechyně č.par. 1993 v k.ú. Bechyně ulo�ení kanalizačního 
potrubí s mo�ností přístupu do manipulačního pruhu 2 m od osy potrubí na ka�dou stranu, 
který bude vyznačen geometrickým plánem, a to za účelem oprav, revizí a údr�by ulo�eného 
vodohospodářského zařízení. K realizaci výkonu práva vyplývajícího z věcného břemene se 
Město Bechyně, jako strana povinná, zdr�í ve vyznačeném manipulačním pruhu zřizování 
nových staveb a dal�ích činností, které by realizaci výkonu práva věcného břemene bránily. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve vý�i 5,- Kč za 1 m2 manipulačního pruhu 
vyznačeného geometrickým plánem. Rozsah zatí�ení městského pozemku je zakreslen na 
snímku, který tvoří součást tohoto usnesení. 
Rada města uzavře se společností M a K s.r.o. Bechyně příslu�nou smlouvu o budoucí 
smlouvě na zřízení práva věcného břemene a po dokončení předmětné stavby pak uzavře 
smlouvu o zřízení práva věcného břemene a zajistí zápis tohoto věcného práva do katastru 
nemovitostí. 
 
 
Usnesení č. 24 
Zastupitelstvo Města Bechyně schvaluje: 
Město Bechyně vlastní 1.455 kusů akcií Jihočeská plynárenská, a.s., které nejsou veřejně 
obchodovatelné (dále jen "předmětné akcie"). 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s "Listinou oznamující postoupení práv a převzetí 
závazků dotčeným akcionářům společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. (dále jen Listina). V 
této Listině je oznámeno, �e společnost CP INVEST s.r.o., jako komisionář převedla v�echna 
svá práva, nároky a závazky ze smluv mezi CP INVEST s.r.o. a Městem Bechyně týkajících 
se předmětných akcií na svého komitenta Oberosterreichische Ferngas Aktiengesellschaft a 



Oberosterreichesche Ferngas Aktiengesellschaft v�echna tato práva, nároky a závazky bez 
výhrad převzala. 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí se zmocněním Oberosterreichische Ferngas 
Aktiengesellschaft k výkonu akcionářských práv z předmětných akcií. Zároveň pověřuje pana 
starostu města k podpisu Listiny a shora uvedeného zmocnění - plné moci. 
 
 
Usnesení č. 25 
ZM schvaluje RZ č. 2/2002 v tomto znění: 
navý�ení příjmů ve vý�i 14.000,- 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 : 14.000,- Kč par. 3113 Základní �kola Libu�ina ulice pol. 
5169 nákup slu�eb j.n. 14.000,- 
 
 
Usnesení č. 26 
ZM schvaluje RZ č. 3/2002 v tomto znění: 
sní�ení výdajů na par.3322 zachování a obnova kulturních památek - rekonstrukce muzea ve 
vý�i 852.000,- Kč 
navý�ení výdajů na par. 6402 finanční vypořádání minulých let, pol. 5364 vratky transferů 
poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích veřejným rozpočtům centrální úrovně ve 
vý�i 852.000,- Kč, jedná se o vratku účelových dotačních prostředků na které byla v roce 
2001 poskytnuta státní účelová dotace a tyto prostředky nebyly vyčerpány: 

sociální dávky 627.121,- Kč 

prostředky na zaji�tění sociálních a zdravotních slu�eb 224.605,23, tato dotace byla 
původně zaslána s tím, �e její zúčtování nepodléhá vyúčtování se státním rozpočtem, 
ale při zúčtování na konci roku, bylo Ministerstvem financí sděleno, �e i tato dotace 
podléhá finančnímu vypořádání . 

 
 
Usnesení č. 27 
ZM schvaluje RZ č. 4 /2002 v tomto znění: 
navý�ení příjmů na par. 3111 mateřské �koly, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady ve vý�i cca 
950.000,- Kč, konečná vý�e fin. prostředků bude upřesněna a� po celkovém vyúčtování �kod 
vzniklých v souvislosti s po�árem v M� Jahůdka 
navý�ení výdajů na par.3111 mateřské �koly: Mateřská �kola Jahůdka ve stejné vý�i na 
odstranění následků po�áru v Mateřské �kole Jahůdka, 
navý�ení příjmů na par. 3111 mateřské �koly, pol. 2321 přijaté neinvestiční dary v celkové 
vý�i 8.000,- Kč: 
5.000,- Kč dar od Lesy Tábor a.s., Strkov 1, Planá nad Lu�nicí. 
3.000,- Kč dar od Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
navý�ení výdajů na par.3111 mateřské �koly: Mateřská �kola Jahůdka ve vý�i 8.000,- Kč na 
nákup materiálu a hraček ve vý�i 13.000,- Kč 
 
 
Usnesení č. 28 
ZM odkládá rozhodnutí o návrhu RZ č. 5/2002 a ukládá zjistit mo�nost nákupu nového auta 
pro městské lesy na leasing a předlo�it návrh na dal�í jednání ZM 
 



 
Usnesení č. 29 
ZM schvaluje RZ č. 6 /2002 v tomto znění: 
navý�ení příjmů na par. 4312 domovy - penziony pro důchodce a pro zdravotně posti�ené 
občany, pol. 3121 přijaté dary na investice - dar od p.Josefiny Napravilové z Bechyně na 
projekt na dům s pečovatelskou slu�bou ve vý�i 5.000,- Kč 
navý�ení výdajů na par. 4312 domovy - penziony pro důchodce a pro zdravotně posti�ené 
občany, pol. 6126 projektová dokumentace - na projekt na dům s pečovatelskou slu�bou ve 
vý�i 5.000,- Kč 
 
 
Usnesení č. 30 
ZM schvaluje RZ č. 7/2002 v tomto znění: 
navý�ení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve vý�i 146.000,- Kč na 
činnost dobrovolných hasičských sborů, jedná se o přísně účelové prostředky, podléhající 
finančnímu vypořádání za rok 2002 
navý�ení výdajů na par. 5512 po�ární ochrana - dobrovolná část ve vý�i 146.000,- Kč na 
vybavení ochrannými prostředky, na údr�bu techniky, na spojové prostředky, na prostředky 
chemicko-technické slu�by a na věcné prostředky (hadice, dýchací přístroje, lana) 
 
 
Usnesení č. 31 
ZM schvaluje RZ č. 8 /2002 v tomto znění: 
navý�ení příjmů na par.3639 komunální slu�by a územní rozvoj j.n. ve vý�i 168.000,- Kč 
jedná se o finanční prostředky, které byly Městu Bechyně uhrazeny od provozovatelů 
výherních hracích přístrojů ze zisku na výherních hracích automatech 
navý�ení výdajů na par. 3511 v�eobecná ambulantní péče ve vý�i 168.000,- Kč na dotaci pro 
Zdravotní středisko na zabezpečení činnosti Lékařské slu�by první pomoci 
 
 
Usnesení č. 32 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s prodejem částí pozemku č.par. 1037/2 zahrada, které 
byly od tohoto pozemku odděleny geometrickým plánem č. 668/426/1999 ze dne 5.10.1999 a 
označeny jako díl �b� o výměře 86 m2 a díl �c� o výměře 3 m2 v obci a k.ú. Bechyně 
man�elům Jaroslavu a Mileně Panochovým, bytem Hvo�ďany čp. 57 za cenu 5.330 Kč. 
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s tím, �e kupující uhradí náklady na 
vyhotovení GP ve vý�i 3.045 Kč, správní poplatek z návrhu na vklad do KN a daň z převodu 
nemovitostí. 
Tímto usnesením zároveň ru�í zastupitelstvo své usnesení v této věci ze dne 14. června 2000. 
 
 
Usnesení č. 33 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s uzavřením 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. 34 
Zastupitelstvo Města Bechyně nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 872/16 lesní půda 
o výměře 24 m2, a dále části pozemku č.par. 872/4 v k.ú. Hvo�ďany u Bechyně, konkrétně 
části pozemku zastavěného suchým WC a přístupovou cestu k němu. 
 
 
Usnesení č. 35 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 932/4 o výměře 1 m2, 
která byla od tohoto pozemku oddělena geometrickým plánem č. 757-644/2001 a označena 
novým číslem p.č. 932/70 v k.ú. Bechyně man�elům Jiřímu a Martině Bílkovým, bytem 
Bechyně za kupní cenu ve vý�i 300 Kč za 1 m2. Kupující uhradí náklady spojené s převodem 
pozemku. 
 
 
Usnesení č. 36 
Zastupitelstvo Města Bechyně nesouhlasí s odkoupením pozemku č.par. 23/1 o výměře 756 
m2 a části pozemku č.par. 22/1 o výměře cca 1000 m2 tak, jak je tato část zakreslena na 
snímku z mapy tvořící přílohu tohoto usnesení, od pana Franti�ka Hladkého, Obránců míru 
807, Bechyně za cenu Kč 100,-- za m2. 
 
 
Usnesení č. 37 
Zastupitelstvo Města Bechyně souhlasí se směnou pozemku p.č. 664/6 v k.ú. Bechyně z 
majetku Města Bechyně za část pozemku p.č. 645 v k.ú. Bechyně z majetku pana Josefa 
Pitlíka přičem� konkrétní část pozemku p.č. 645 je zakreslena na snímku z mapy, tvořící 
přílohu tohoto usnesení. 
 
 
Usnesení č. 38 
ZM ukládá RM připravit na dal�í jednání ZM návrh vyhlá�ky, která bude ře�it problematiku 
ochrany veřejného zdraví (hluk, zápach, dým). 
 
 
Usnesení č. 39 
ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 595/3 v k.ú. Bechyně, přičem� konkrétní 
část je zakreslena na snímku z mapy, tvořící přílohu tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 


