Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 03.05.2017
Usnesení číslo 19

Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání R. Hubku a J. Macha a program tohoto zasedání s navrženou
změnou.
2. Schvaluje přijetí úvěru na refinancování akce Čistá Radbuzou na plovoucí sazbu do
celkové výše 0,5 % od ČSOB, a. s., pobočka Domažlice, náměstí Míru 4.
3. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Bělá nad Radbuzou na roky 2018 –
2019.
4. Schvaluje Následné využití lokality po demolici objektů RD č. p. 1 a 185 v Bělé nad
Radbuzou v rámci akce Centrum občanů města Bělá nad Radbuzou.
5. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy se Západočeským konzumním družstvem Sušice,
týkající se převodu pozemků KN p. č. 79/8 – ostatní plocha o výměře 25 m2 a p. č.
3203 – ostatní plocha o výměře 118 m2 v k. ú. Bělá nad Radbuzou do vlastnictví
města.
6. Schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 106.140 Kč na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2017 na základě žádosti Plzeňského kraje, IČ: 708 90 366, se
sídlem Plzeň, Škroupova 18, a to formou uzavření veřejnoprávní smlouvy.
7. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč na dopravu, činnost, údržbu
fotbalového hřiště a zajištění atletických závodů v roce 2017 na základě žádosti TJ
Start Bělá nad Radbuzou, IČ: 483 44 419, se sídlem Bělá nad Radbuzou, a to formou
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
8. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 145.000 Kč na údržbu objektu kuželny, údržbu
zařízení kuželny, provoz kuželny a ostatní výdaje v roce 2017 na základě žádosti TJ
Sokol Újezd Svatého Kříže, IČ: 483 42 955, se sídlem Bělá nad Radbuzou, Újezd
Svatého Kříže 15, a to formou uzavření veřejnoprávní smlouvy.
9. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na zajištění kulturních, společenských
a sportovních aktivit v Újezdě Svatého Kříže v roce 2017 na základě žádosti Sboru
dobrovolných hasičů Újezd Svatého Kříže, IČ: 483 44 681, se sídlem Bělá nad
Radbuzou, Újezd Svatého Kříže, a to formou uzavření veřejnoprávní smlouvy.
10. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Smlouvy o právu provést stavbu „Bělá n/R, DO, Pavlovická – přeložka kNN č. EP-120002852/1/VB s ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, se sídlem 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8.

11. Bere na vědomí informaci starosty o zájmu německé obce Moosbach o navázání
partnerství s Městem Bělá nad Radbuzou a pozvánka zástupců obce na návštěvu
Moosbachu v pátek 26.05.2017 v 16:30 hodin.
12. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 15:30 hodin.
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Ing. Mgr. Kamila Císlerová
místostarostka, v. r.
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Ing. Libor Picka
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