Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 21.09.2016
Usnesení číslo 16
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání A. Konopovou a O. Trišče a program tohoto zasedání s navrženou
změnou.
2. Schvaluje prodej pozemku KN p. č. 2937/10 – trvalý travní porost o výměře 404 m2
v k. ú. Bělá nad Radbuzou za cenu 16.160 Kč, Jitce Voráčové, nar. 05.09.1975, bytem
Bělá nad Radbuzou, Dlouhá 313, s tím, že notářské poplatky a daň z převodu
nemovitostí uhradí nabyvatel.
3. Schvaluje prodej pozemku KN p. č. 2401 – trvalý travní porost o výměře 238 m2 v k.
ú. Železná u Smolova za cenu 19.040 Kč, Daně Rudolfové, nar. 29.10.1961, bytem
Kadaň, Obránců míru 1564, s tím, že notářské poplatky a daň z převodu nemovitostí
uhradí nabyvatel.
4. Schvaluje prodej pozemků KN st. p. č. 436 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15
m2, p. č. 338/3 – ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Bělá nad Radbuzou a části
pozemku KN p. č. 3160 – ostatní plocha o výměře 814 m2 v k. ú. Bělá nad Radbuzou,
která byla oddělena Geometrickým plánem č. 662-110/2016 s označením p. č. 3160/2
a výměrou 101 m2, za celkovou cenu 6.190 Kč, Vlastě Landkammerové, nar.
21.02.1958, bytem Bělá nad Radbuzou, Dlouhá 178, s tím, že notářské poplatky, daň
z převodu nemovitostí a polovinu nákladů na pořízení geometrického plánu uhradí
nabyvatel.
5. Schvaluje prodej části pozemku KN p. č. 338/1 – ostatní plocha o výměře 1278 m2
v k. ú. Bělá nad Radbuzou, která byla oddělena Geometrickým plánem č. 662110/2016 s označením p. č. 338/1 a výměrou 1252 m2, a části pozemku KN p. č. 338/5
– ostatní plocha o výměře 516 m2 v k. ú. Bělá nad Radbuzou, která byla oddělena
Geometrickým plánem č. 662-110/2016 s označením p. č. 338/10 a výměrou 327 m2,
za celkovou cenu 63.160 Kč, zapsanému spolku Český rybářský svaz, místní
organizace Bělá nad Radbuzou, IČ: 182 31 357, se sídlem Bělá nad Radbuzou, Dlouhá
145, s tím, že notářské poplatky, daň z převodu nemovitostí a polovinu nákladů na
pořízení geometrického plánu uhradí nabyvatel a bude zřízeno věcné břemeno
předkupního práva pro město Bělá nad Radbuzou, aby v případě záměru prodeje
musely být pozemky převedeny zpět na město Bělá nad Radbuzou za shodnou kupní
cenu bez ohledu na zhodnocení pozemků.
6. Schvaluje prodej části pozemku KN p. č. 328/2 – ostatní plocha o výměře 2958 m2
v k. ú. Bělá nad Radbuzou, která byla oddělena Geometrickým plánem č. 599341/2013 s označením p. č. 328/2 a výměrou 800 m2, za celkovou cenu 400.000 Kč,
do SJM Zdeňka Kopčeka, nar. 20.01.1968, bytem Bělá nad Radbuzou, Za Pivovarem

79 a Markéty Kopčekové, nar. 09.07.1976, bytem tamtéž, s tím, že notářské poplatky a
daň z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel.
7. Schvaluje nákup rodinného domu č. p. 16 stojícího na pozemku KN p. č. st. 90 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2 v k. ú. Bělá nad Radbuzou a pozemku
KN p. č. 108/3 – zahrada o výměře 199 m2 v k. ú. Bělá nad Radbuzou za celkovou
cenu 500.000 Kč od Valentina Cingroše, nar. 01.05.1945, bytem Bělá nad Radbuzou,
Nádražní 177.
8. Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 1/2016 o
vedení technické mapy obce.
9. Schvaluje aktualizaci Strategického plánu sociálního začleňování Poběžovicko a okolí
2016 – 2018.
10. Schvaluje podání žádosti Římskokatolické farnosti Horšovský Týn o prodej pozemků
KN p. č. 403/13 – ostatní plocha o výměře 27 m2, p. č. 403/14 – ostatní plocha o
výměře 999 m2 a p. č. 66 – ostatní plocha o výměře 389 m2, vše v k. ú. Železná u
Smolova, za cenu 80 Kč/1 m2 do majetku města Bělá nad Radbuzou.
11. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 18:45 hodin a pozvání na
slavnostní otevření kuželny v Újezdě Svatého Kříže po dokončené rekonstrukci, která
se uskuteční v sobotu 01.10.2016 od 15:00 hodin.
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