Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 21.10.2019
Usnesení číslo 6

Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání S. Povu a O. Trišče a program tohoto zasedání s navrženou změnou
resp. doplněním.
2. Schvaluje Zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 10.10.2019.
3. Schvaluje Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 18.10.2019.
4. Schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo s FINAL KOM, s. r. o., IČ: 028
77 155, se sídlem v Kocourově, Kocourov 36.
5. Schvaluje úplatné postoupení pohledávky SYSTHERM, s. r. o., IČ: 648 30 454, se
sídlem v Plzni, K Papírně 172/26, za Městem Bělá nad Radbuzou, a to v maximální
výši 2.500.000 Kč za rekonstrukci kotelny Základní školy a Mateřské školy Bělá nad
Radbuzou, na základě nabídky ČSOB, a. s., IČ: 000 01 350, se sídlem v Praze 5,
Radlická 333/150.
6. Schvaluje podání žádosti o podporu malého projektu s názvem „Interpretace zaniklých
sídel věc Česko – Bavorské spolupráce z Dispozičního fondu programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.
7. Schvaluje směnu částí pozemku Ostatní plocha p. č. 626/1 o celkové výměře 172 m2
v k. ú Černá Hora ve vlastnictví Města Bělá nad Radbuzou, jejichž cena obvyklá byla
stanovena Znaleckým posudkem č. 3/2019, a to ve výši 19.220 Kč, za část pozemku
Vodní plocha p. č. 38 o výměře 30 m2 v k. ú. Černá Hora ve vlastnictví MUDr. Jiřího
Štuksy, bytem v Karlových Varech, Jezerní 165, jejíž cena obvyklá byla stanovena
Znaleckým posudkem č. 4/2019, a to ve výši 2.880 Kč. Rozdíl mezi hodnotami
pozemků navýšený o náklad ve výši 1.000 Kč na pořízení Znaleckého posudku pro
stanovení ceny obvyklé části pozemku MUDr. Jiřího Štuksy tedy činí 17.340 Kč a je
doplatkem Městu Bělá nad Radbuzou ze strany MUDr. Jiřího Štuksy. Náklady na
pořízení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí uhradí MUDr. Jiří Štuksa. Odměnu notáře za sepsání směnné
smlouvy uhradí účastníci směny rovným dílem.
8. Schvaluje žádost o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na spolufinancování projektu
„Klikni a vykroč“ na základě žádosti MAS Český les, z. s., IČ: 266 79 973, se sídlem
ve Starém Sedlišti, Staré Sedliště 359, a to formou uzavření veřejnoprávní smlouvy.
9. Schvaluje výstavbu a financování podporovaných bytů v Bělé nad Radbuzou v rámci
akce „B. j. 10 PB-PBČ Bělá nad Radbuzou“ z programu 11706 – Podpora bydlení
Ministerstva pro místní rozvoj s tím, že celkové náklady stavby činí 19.645.963 Kč,

dotace od MMR pak 6.000.000 Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a přidělenou
dotací ve výši 13.645.963 Kč bude financován úvěrem od ČSOB, a. s., a to do
maximální výše 14.000.000 Kč.
10. Schvaluje podání žádosti MAS Český les, z. s., o dotaci na opravu stropů a střechy
tvrze a podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na Revitalizaci a
rekonstrukci brownfieldu – Areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou.
11. Bere na vědomí informaci k připravované akci „Po stopách železné opony a zaniklých
obcí v hraničním pásmu Železná – Pleš“ v rámci 30. výročí od událostí z listopadu
1989.
12. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 18:45 hodin.
////////////////////////////////////
Ing. Mgr. Kamila Císlerová
místostarostka, v. r.

Zveřejněno dne 31.10.2019
Sejmuto dne
Souběžně zveřejněno na el. ÚD

Ing. Libor Picka
starosta, v. r.

