
U s n e s e n í 
ze zasedání  Zastupitelstva Města Bechyně 

konaného dne 17. 9. 2008   
 
 
 
USNESENÍ č. 27/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
bezúplatný převod bývalého vojenského areálu ve Hvožďanech z majetku Města Bechyně     
do vlastnictví občanského sdružení s názvem "Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO", IČO 
60063289, se sídlem kpt. Jaroše 2406, 390 03 Tábor, přičemž předmětem převodu jsou tyto 
nemovitosti:  
-   parcela stp.č. 235 zast. plocha a nádvoří o vým 593 m2,  
-   parcela č.par. 2396/8 ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 14921 m2,  
-   budova bez čp./č.ev. jiná stavba postavená na stp.č. 235, 
včetně všech součástí a příslušenství, které tvoří podzemní kryt BVS tzv. bojové velitelské 
stanoviště na č.par. 2396/8, čerpací stanice a vodojem na č.par. 2396/8 a septik na č.par. 
2396/8, vše v k.ú. Hvožďany u Bechyně, které jsou dosud zapsány u Katastrálního úřadu     
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor na LV č. 10001, včetně všech movitých věcí 
pevně spojených s uvedenými nemovitostmi.   
 
II.   s t a n o v í , 
že ve smlouvě o bezúplatném převodu bude sjednáno předkupní právo pro Město Bechyni a 
dále závazek HAFFO, že v případě zániku a změně předmětu činnosti převede majetek zpět 
do vlastnictví města Bechyně. 
 

III.   u k l á d á   
odboru MaP realizovat bezúplatný převod nemovitostí.   
 
 
USNESENÍ č. 28/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
1. Rozpočtové opatření č.25/2008 – navýšení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté transfery 
od krajů ve výši 19.000,- Kč neinvestiční příspěvek Jihočeského kraje na obnovu drobné 
sakrální stavby, kříž s Kristem, par.č.1233/2 
navýšení výdajů na par.3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, 
národního a historického povědomí, pol.5171 opravy a udržování ve výši 19.000,- Kč            
na obnovu drobné sakrální stavby, kříž s Kristem 
  
2. Rozpočtové opatření č.26/2008 – navýšení příjmů na par.2143 cestovní ruch, pol. 2111 
příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 113.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 
ve výši 20.000,- Kč finanční příspěvek Zbytku světa Bechyně na 36. ročník koloběžkové 
Grand prix Bechyně, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 10.000,- Kč finanční příspěvek         
p. xxxxxxxxxx  na pořádání 8. ročníku raftových závodů 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 40.000,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Bechyňský 
festival dechových hudeb 
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par.3631 veřejné osvětlení, pol. 5137 nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku        
ve výši 43.000,- vánoční osvětlení 
  
3. Rozpočtové opatření č.27/2008 – navýšení příjmů na par.6310 obecné příjmy a výdaje         
z finančních operací, pol. 2141 příjmy z úroků ve výši 65.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 25.000,- 
Kč na dopravní značení  
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
40.000,- chodník Čechova ulice 
  
4. Rozpočtové opatření č.28/2008 – navýšení příjmů na: 
pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 34.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2210 přijaté sankční platby ve výši 17.600,- Kč 
navýšení výdajů na par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5021 ostatní osobní výdaje    
ve výši 8.000,- Kč, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 2.000,- Kč, pol. 5137 drobný hmotný 
dlouhodobý majetek ve výši 30.000,- Kč, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 10.000,- Kč, 
pol.5361 nákup kolků ve výši 1.600,- Kč výdaje na Městskou policii Bechyně 
  
5. Rozpočtové opatření č.29/2008 – snížení výdajů na: 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 
15.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 10.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 budovy, haly a 
stavby ve výši 25.000,- Kč na hřiště Senožaty 
  
6. Rozpočtové opatření č.30/2008 – navýšení příjmů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 56.244,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady ve výši 
39.964,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 56.244,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 39.964,- Kč 
pojistné plnění vichřice  
snížení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol.5161 služby pošt ve výši 50.000,- Kč, 
pol.5139 nákup materiálu ve výši 20.000,- Kč, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
100.000,- Kč, pol. 5157 teplá voda ve výši 1.000.000,- Kč 
navýšení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
170.000,- Kč opravy bytového fondu, pol. 5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 
1.000.000,- Kč 
 
7. Rozpočtové opatření č.31/2008 – navýšení příjmů na: 
pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 46.300,- Kč 
snížení výdajů na par. 4351 osobní asistence, pečovatelská služba, pol. 5154 elektrická 
energie ve výši 40.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba, pol. 5167 služby školení a vzdělávání ve výši 
200,- Kč, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 60.000,- Kč – pečovatelská služba, DPS 
par.5512 požární ochrana- dobrovolná část, pol. 5133 léky a zdravotnický materiál ve výši 
1.100,- Kč, pol. 5156 pohonné hmoty a maziva ve výši 25.000,- Kč JSDH Bechyně 
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8. Rozpočtové opatření č.32/2008 – navýšení příjmů na: 
pol.1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 129.700,- Kč 
pol.1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 119.000,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol. 2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 7.300,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 
52.000,- Kč 
snížení příjmů na par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 
3.000,- Kč  
snížení výdajů na par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 budovy, haly a 
stavby ve výši 60.000,- Kč 
navýšení výdajů na:  
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 170.000,- 
Kč opravy bazénu v Bechyni 
par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5171 opravy a udržování ve výši 50.000,- 
Kč na opravy dětských hřišť 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5361 nákup kolků ve výši 3.000,-, pol.5362 
platby daní a poplatků ve výši 130.000,- platby kolků a daně z převodu nemovitosti              
za prodané pozemky 
par.3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 12.000,- 
Kč sadbový materiál, lavičky 
 
9. Rozpočtové opatření č.33/2008 – navýšení příjmů na par.3341 rozhlas a televize, pol. 3121 
přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 200.000,- Kč dar od ČEZ,a.s. se 
sídlem Praha 4 na projekt obecní bezdrátový rozhlas sídliště Na Libuši, Bechyně 
navýšení výdajů na par.3341 rozhlas a televize, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 
200.000,- Kč na obecní bezdrátový rozhlas sídliště Na Libuši, Bechyně 
 
10. Rozpočtové opatření č.34/2008 – navýšení příjmů na par. 3612 bytové hospodářství, 
pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 58.300,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3113 základní školy, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 40.000,- Kč dotace Základní škole Bechyně, Školní 293 na opravu 
střechy ve školní jídelně    
par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 6.000,- Kč 
převoz lavic do loděnice  a zpět a údržba hřiště Hvožďany, pol. 5194 věcné dary ve výši 
2.000,- Kč – věcné dary na sportovní závody 
par.6171 činnost místní správy, pol.5361 nákup kolků ve výši 300,- Kč 
par.5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy, pol. 5194 věcné dary          
ve výši 10.000,- Kč humanitární věcné dary pro Kosovo 
 
11. Rozpočtové opatření č.35/2008 – navýšení příjmů na par. 3612 bytové hospodářství, 
pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši 272.600,- Kč 
navýšení příjmů na par.2143 cestovní ruch, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 37.000,- Kč 
snížení výdajů na par.3613 nebytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
10.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 47.000,- Kč mandátní 
odměna prodej bytů, pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 10.000,- Kč 
par.3613 nebytové hospodářství, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
600,- Kč 
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par.3631 veřejné osvětlení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 50.000,- oprava veřejného 
osvětlení Libušina ulice, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 10.000,- Kč materiál             
na veřejné osvětlení  
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5139 nákup materiálu j.n. ve výši 7.000,- 
Kč – materiál na lavičky 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
119.000,- Kč chodník Písecká ulice 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 46.000,- 
Kč na hřiště Senožaty, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 30.000,- Kč opravy na stadionu  
 
12. Rozpočtové opatření č.36/2008 – navýšení příjmů na par.5311 bezpečnost a veřejný 
pořádek, pol. 2210 přijaté sankční platby ve výši 3.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 1.000.000,- Kč 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5154 
elektrická energie ve výši 30.000,- Kč MPSV účelová dotace na poskytování sociálních 
služeb 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 nákup ostat. služeb ve výši 5.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 1.000.000,- Kč      
na opravu střechy Kulturního domu Bechyně 
par. 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 30.000,- Kč MPSV účelová dotace                
na poskytování sociálních služeb 
par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 5.000,- 
odpadkové koše 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 3.000,- ochranné 
pomůcky městská policie 
 
13. Rozpočtové opatření č.37/2008 – navýšení příjmů na: 
par. 3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí         
ve výši 838.000,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 
2.157.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par. 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.5011 
platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 216.000,- Kč, pol. 5031 povinné pojistné      
na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 45.000,- Kč,  pol. 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 21.000,- Kč 
par.3639 komun. služby a územní rozvoj, pol. 5171 opravy a udržování ve výši 268.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 
615.000,- Kč stadion Bechyně 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 
710.000,- Kč rekonstrukce chodníků Na Libuši 
par.3111 předškolní zařízení, pol.5171 opravy a udržování ve výši 330.000,- Kč opravy 
sociálních zařízení a výměna oken v Mateřské škole Jahůdka 
3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.6909 ostatní kapitálové výdaje j.n. ve výši 
1.822.000,- Kč úhrada firmě TAPROS Tábor a.s. za prodané stavební parcely, pol. 5362 
platby daní a poplatků ve výši 68.000,- Kč daň z převodu nemovitosti 
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II.   u k l á d á  
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
do rozpočtu Města Bechyně na rok 2008 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 29/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   n e s c h v a l u j e  
nové rozdělení parcel č. 1480/213 a 1480/214. 
 
 
USNESENÍ č. 30/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  

1. prodej pozemku par.č.1480/212 o výměře 494 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 296.400,- Kč. 

  
2. prodej pozemku par.č.1480/244 o výměře 684 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 410.400,- Kč. 
  

3. prodej pozemku par.č.1480/227 o výměře 853 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 511.800,- Kč.  

 
4. prodej pozemku par.č. 1480/240 o výměře 1042 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 625.200,- Kč.   
 

5. prodej pozemku par.č.1480/247 o výměře 696 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 417.600,- Kč.   

 
II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit uzavření smluv v souladu s usnesením.  
 
 
USNESENÍ č. 31/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
prodej bytové jednotky č.10 v domě čp.207 Písecká ul. Bechyně o velikosti 2+1                       
v 5. nadzemním podlaží včetně podílu 4910/129930 na společných částech domu,                  
na stavebních pozemcích st. par.č. 1013/1 a st. par.č. 1013/2 v k.ú. Bechyně xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 417.203,-Kč. 
 
II.   s t a n o v u j e  
pro prodej všech bytových jednotek zastupitelstvo tyto podmínky:  
kupní cena je splatná nejpozději při podpisu kupní smlouvy, přičemž celá kupní smlouva musí 
být zaplacena na účet Města Bechyně nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí a ve stejné lhůtě musí být uzavřena i kupní smlouva. Byt se prodává ve stavu,        
ve kterém se nachází ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupující hradí náklady spojené               
s prodejem bytové jednotky tj. konkrétně poplatek z návrhu na vklad nemovitosti a daň           
z převodu nemovitosti.  
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V případě, že zájemce o koupi bytu, který se umístil na 1.místě, nezaplatí ve stanovené lhůtě 
celou kupní cenu a neuzavře kupní smlouvu, nastupuje na jeho místo další uchazeč podle 
pořadí a za tyto kupní ceny:  
 
xxxxxxxxxxxx   411.000,-Kč 
xxxxxxxxxx    352.999,-Kč 
xxxxxx    352.102,-Kč 
xxxxxxxxxxxxxxx    307.000,-Kč 
xxxxxxxxxxxxx   300.199,-Kč 
xxxxxxxxx     284.000,-Kč 
xxxxxxxxxxx    250.000,-Kč 
xxxxxxxxxxxxxxxxx    205.000,-Kč 
xxxxxxxxxxxx    205.000,-Kč 
xxxxxxxxxxx    200.000,-Kč  
 

III.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit prodeje v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 32/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
změnu č. 6 v Seznamu bytů, který byl schválen zastupitelstvem dne 19.6.2002:  
 

- byt č. 757/12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kupní cena 57.350,- Kč, kupní cena 
se slevou 54.483,- Kč,  

 
- byt č. 824/11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kupní cena 87.612,- Kč, kupní cena 

se slevou 83.231,- Kč.   
 

- byt č. 909/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kupní cena 166.708,- Kč, kupní cena 
se slevou 158.372,- Kč.   

 
II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit prodej bytů v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 33/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   r e v o k u j e  
své usnesení ze dne 16.9.1998 ve věci prodeje částí pozemku č.par. 1184 v k.ú. Bechyně 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   
 
II.   s c h v a l u j e  
prodej části pozemku č.par. 1184 o výměře 26 m2 označenou jako díl "a" přisloučený            
do stp.č. 146 a části pozemku č.par. 1184 o výměře 16 m2 označenou novým číslem č.par. 
1184/2, přičemž obě tyto části byly od pozemku č.par. 1184 v k.ú. Bechyně odděleny 
oddělovacím geometrickým plánem č. 637-52/1999 ze dne 31.3.1999, do podílového 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxx (id. 1/3), xxxxxxxxxxxx (id. 1/3) a xxxxxxxxxxxxx (id. 1/3) 
za kupní cenu ve výši 200,- Kč za m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem 
nemovitostí, včetně daně z převodu nemovitosti a nákladů na vynětí z LPF hradí kupující.   
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III.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit prodej pozemků.   
 
 
USNESENÍ č. 34/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
prodej části parcely par.č.2021 o výměře 20 m2, označené v GP č. 424-467/92 ze dne 
21.11.1992 písmenem "c" v k.ú. Bechyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 110,-Kč 
za m2. 
  
II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením  
 
 
USNESENÍ č. 35/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
prodej pozemku stp.č. 17/2 o výměře 13 m2 za kupní cenu 15,- Kč za m2, části pozemku 
č.par. 2475/1 o vým. 77 m2 oddělené od tohoto pozemku oddělovacím geometrickým plánem 
č. 356-9/2008 ze dne 3.4.2008 a označenou novým par.č.2475/63 za kupní cenu 15,- Kč        
za m2 a části pozemku č.par. 2475/1 o výměře 101 m2 oddělenou od tohoto pozemku 
oddělovacím geometrickým plánem č. 355-8/2008 ze dne 8.4.2008 a označenou novým 
číslem č.par. 2475/62 za kupní cenu 55,- Kč za m2, vše v k.ú. Hvožďany u Bechyně xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením.  
  
  
USNESENÍ č. 36/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  
prodej pozemku par.č.1246/16 ostatní plocha o výměře 272 m2 v k.ú. Bechyně xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 400,- Kč/m2.  
 

II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 37/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e  

1. prodej části pozemku par.č.1480/49 o výměře 174 m2 oddělené od tohoto pozemku 
oddělovacím geometrickým plánem č.930-412-88 ze dne 14.11.1988 a označenou 
písmenem "a" v k.ú. Bechyně za kupní cenu 110,-Kč za m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. prodej pozemku par.č.1480/282 o výměře 13 m2 v k.ú. Bechyně za kupní cenu 110,-
Kč za m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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II.   u k l á d á  
odboru MaP zajistit uzavření smluv v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 38/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   o d v o l á v á  
členy kontrolního výboru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
II.   v o l í  
předsedou kontrolního výboru Ing.Ladislava Svitáka.  
  
  
USNESENÍ č. 39/4-08 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   m ě n í  
s účinností od 1. ledna 2009 své usnesení č. 17 ze dne 17. dubna 2002 tak, že koeficient 0,5 se 
nahrazuje koeficientem 0,75. 
 

II.   s c h v a l u j e 
s účinností od 1. ledna 2009 změnu č.7 Seznamu bytů, který byl schválen usnesením ZM č.62 
dne 19. června 2002 s tím, že k výpočtu kupní ceny bude použit koeficient 0,75 (viz. příloha: 
Změna č.7 Seznamu bytů ze dne 19.6.2002).  
 
III.   u p ř e s ň u j e 
své usnesení č. 83/10-03 Z ze dne 17. prosince 2003 tak, že za zvýšené náklady se považují 
veškeré finanční prostředky města vložené městem na účty společenství vlastníků jednotek 
snížené o zaplacené nájemné.     
 
 
V Bechyni dne 17. 9. 2008    
 
 
 
 
 
 

Miroslav Beneš 
místostarosta 

Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 


