Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 18.03.2019
Usnesení číslo 3
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání J. Cvachovcovou a J. Davida a program tohoto zasedání s navrženou
změnou resp. doplněním.
2. Schvaluje Inventarizační zprávu města Bělá nad Radbuzou za rok 2018.
3. Schvaluje Zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 22.02.2019, jehož
součástí Jednací a kontrolní řád KV ZM a Plán práce KV ZM na rok 2019.
4. Schvaluje Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 15.03.2019.
5. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Malé vodní nádrže Čečín“ s HYDRO &
KOV, s. r. o., IČ: 277 20 161, se sídlem v Třeboni, Rybářská 801.
6. Schvaluje Rozpočet města Bělá nad Radbuzou na rok 2019 s 63.141.240 Kč na straně
příjmů, 62.401.140 Kč na straně výdajů a -740.100 Kč na straně financování.
7. Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019 s Plzeňským krajem, IČ: 708 90 366,
se sídlem v Plzni, Škroupova 18.
8. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Tělovýchovnou
jednotou Start, IČ: 483 44 419, se sídlem v Bělé nad Radbuzou, 345 26.
9. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Tělovýchovnou
jednotou Sokol, IČ: 483 42 955, se sídlem v Bělé nad Radbuzou, Újezd Svatého Kříže
15.
10. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Sborem
dobrovolných hasičů, IČ: 483 44 681, se sídlem v Bělé nad Radbuzou, Újezd Svatého
Kříže.
11. Schvaluje prodej pozemku Ostatní plocha p. č. 194/11 o výměře 182 m2, který vznikl
oddělením od pozemku Ostatní plocha p. č. 194/1 v k. ú. Bělá nad Radbuzou
Geometrickým plánem č. 706-507/2018, do SJM Jiřího a Hany Paumerové, bytem
v Bělé nad Radbuzou, Za Pivovarem 79. Základ kupní ceny byl stanoven Znaleckým
posudkem č. 9/2018 odhadce pro oceňování věcí nemovitých jako cena obvyklá ve
výši 23.478 Kč. Kupní cena byla navýšena o náklady na pořízení znaleckého posudku
ve výši 1.000 Kč a dále o náklady na pořízení geometrického plánu ve výši 5.324 Kč.
Celková kupní cena tedy činí 29.802 Kč.

12. Schvaluje nákup pozemku Ostatní plocha p. č. 349/3 o výměře 66 m2, který byl
oddělen Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 709-741/2018 od pozemku
Ostatní plocha p. č. 349/1 v k. ú. Bělá nad Radbuzou zapsaného na LV č. 878 pro obec
a k. ú. Bělá nad Radbuzou, od SJM Davida a Moniky Šteffelových, bytem v Bělé nad
Radbuzou, Za Pivovarem 79, za nabídnutou kupní cenu ve výši 13.200 Kč. Posudek
na ocenění nemovitosti č. 1/2019 odhadce pro oceňování věcí nemovitých stanovuje
cenu obvyklou ve výši 10.602 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný pozemek je
součástí místní komunikace ve vlastnictví Města Bělá nad Radbuzou, je nutné
pozemek koupit a tudíž respektovat nabídnutou kupní cenu.
13. Schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby s Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, se sídlem
v Praze 2 – Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42.
14. Schvaluje záměr výstavby Panevropské cyklostezky Paříž – Praha na území ČR, Etapa
C, a převod dotčených pozemků (případně částí), a to Vodní plocha p. č. 2274, Vodní
plocha p. č. 2280 a Ostatní plocha p. č. 2285, vše v k. ú. Železná u Smolova, ve
vlastnictví státu do vlastnictví Města Bělá nad Radbuzou.
15. Schvaluje podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, Pobočce Domažlice, o
provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělá nad
Radbuzou.
16. Schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj na
výstavbu bytového domu s podporovanými byty.
17. Bere na vědomí informace o projektu opravy historické tvrze a souvisejících staveb
v Bělé nad Radbuzou a schvaluje obsah projektu regenerace území brownfieldu a
podání žádosti o dotaci na jeho revitalizaci.
18. Bere na vědomí skutečnost, že v rámci bodu „Různé“ nebyly vzneseny žádné
příspěvky.
19. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 19:00 hodin.
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