Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 18.09.2018
Usnesení číslo 27
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání J. Cvachovcovou a A. Konopovou a program tohoto zasedání
v navrženém znění.
2. Schvaluje prodej pozemku ostatní plocha p. č. 1158/12 o výměře 64 m2, který byl
oddělen Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 90-358/2018 od ostatní
plochy p. č. 1158/1 v katastrálním území Bystřice u Bělé nad Radbuzou do podílového
spoluvlastnictví Kláry Kuželkové, nar. 27.08.1988, bytem Bělá nad Radbuzou,
Bystřice 57, a Marka Vejskala, nar. 31.07.1979, bytem Bělá nad Radbuzou, Bystřice
57, za celkovou kupní cenu 13.490 Kč, jejíž základ byl stanoven Znaleckým
posudkem č. 3/2018 odhadce pro oceňování věcí nemovitých jako cena obvyklá ve
výši 6.100 Kč a navýšena o náklady na pořízení znaleckého posudku ve výši 1.400 Kč
a o náklady na pořízení geometrického plánu ve výši 5.990 Kč.
3. Schvaluje směnu hmotné nemovité věci, a to pozemků ostatní plocha p. č. 1/21 o
výměře 1333 m2, která byla oddělena od ostatní plochy p. č. 1/2 s původní výměrou
6159 m2, ostatní plocha p. č. 2961/6 o výměře 19 m2, která byla oddělena od ostatní
plochy p. č. 2961 s původní výměrou 4301 m2, ostatní plocha p. č. 2961/7 o výměře
13 m2, která byla oddělena od ostatní plochy p. č. 2961 s původní výměrou 4301 m2,
ostatní plocha p. č. 2961/8 o výměře 53 m2, která byla oddělena od ostatní plochy p. č.
2961 s původní výměrou 4301 m2, ostatní plocha p. č. 3174 o výměře 17 m2, ostatní
plocha p. č. 3320 o výměře 72 m2, ostatní plocha p. č. 3349 o výměře 38 m2, která
byla oddělena od zastavěné plochy a nádvoří p. č. st. 443 m2 s původní výměrou 357
m2, ostatní plocha p. č. 3350 o výměře 188 m2, která byla oddělena od zastavěné
plochy a nádvoří p. č. st. 443 s původní výměrou 357 m2, zastavěná plocha a nádvoří
p. č. st. 443 o výměře 131 m2 s původní výměrou 357 m2 (před oddělením ost. pl. p. č.
3349 a ost. pl. p. č. 3350), zapsané na LV č. 1 pro k. ú. a obec Bělá nad Radbuzou do
výlučného vlastnictví Města Bělá nad Radbuzou, IČ: 002 53 235, se sídlem v Bělé nad
Radbuzou, Náměstí 200, celková výměra tedy činí 1 864 m2 za celkovou cenu
v obvyklé výši 354.030 Kč dle Ocenění nemovitostí – posudek č. 8/2018 odhadce pro
oceňování věcí nemovitých Pavly Vokurkové, IČ: 765 72 021, se sídlem v Bělé nad
Radbuzou, Smolov 10, za pozemky ostatní plocha p. č. 1/1 o výměře 477 m2
s původní výměrou 614 m2 (před oddělením ost. pl. p. č. 1/19), ostatní plocha p. č. 1/4
o výměře 40 m2 s původní výměrou 236 m2 (před oddělením ost. pl. p. č. 1/20), ostatní
plocha p. č. 2961/5 – díl a) o výměře 3 m2, který byl oddělen od ostatní plochy p. č.
1/4 a sloučen s ostatní plochou 2961/5 – díl b) vzniklé oddělením od ostatní plochy p.
č. 2961 s původní výměrou 4301 m2, zapsané na LV č. 91 pro k. ú. a obec Bělá nad
Radbuzou do společného jmění manželů Marty a Václava Podhorských, bytem
v Domažlicích, Kozinova 86, a pozemek trvalý travní porost p. č. 100/3 o výměře
1602 m2 zapsaný na LV č. 161 pro k. ú. Smolov, obec Bělá nad Radbuzou do
výlučného vlastnictví Marty Podhorské, bytem v Domažlicích, Kozinova 86, celková
výměra tedy činí 2 122 m2 za celkovou cenu v obvyklé výši 354.300 Kč dle Ocenění

nemovitostí – posudků č. 6/2018 a 7/2018 odhadce pro oceňování věcí nemovitých
Pavly Vokurkové, IČ: 765 72 021, se sídlem v Bělé nad Radbuzou, Smolov 10,
doplatek ze strany Města Bělá nad Radbuzou, tedy činí 270 Kč s tím, že náklady na
pořízení ocenění nemovitostí – posudků a geometrického plánu uhradí smluvní strany
rovným dílem.
4. Souhlasí se vznikem pracovněprávních vztahů mezi Městem Bělá nad Radbuzou a
členy zastupitelstva J. Cvachovcová – dohoda o provedení práce související
s celoroční pomocí při organizaci společenských a kulturních akcí města, R. Hubka –
dohoda o provedení práce související s členstvím v komisi pro projednávání
přestupků, A. Konopová – dohoda o provedení práce související s provozem knihovny
v Újezdě Svatého Kříže a gratulací jubilantům a O. Trišč – dohoda o provedení práce
související s členstvím v komisi pro projednávání přestupků.
5. Schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi dle § 76 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, za úspěšné splnění zvláště významných úkolů v uplynulém
volebním období, jako například rekonstrukce ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou, výstavba
vodovodu a kanalizace v Mlýnské a Lesní ulici, stavba chodníků v Dlouhé a Čečínské
ulici, rekonstrukce místních komunikací ve Školní ulici, nový povrch v Pavlovické a
Smolovské ulici, nové střechy bytového domu Na Výsluní 17, domu s pečovatelskou
službou, budovy záchranné služby a ordinací a lékárny, cyklostezka na Roudnici,
rekonstrukce návsí v místních částech atd., a to ve výši 100 tis. Kč.
6. Schvaluje Zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 28.08.2018 a bere
na vědomí informaci starosty o tom, že Rada města Bělá nad Radbuzou v rámci své
zbytkové pravomoci dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích na svém zasedání
dne 18.09.2018 schválila směnu inženýrských staveb – vodovodních řadů v ulicích Za
Pivovarem, Smolovská, Bezděkovská, Luční, Dlouhá, Náměstí, Nádražní a Pavlovická
v Bělé nad Radbuzou o celkové délce 2141,61 m ve vlastnictví Města Bělá nad
Radbuzou v celkové hodnotě 1.586.808,19 Kč za inženýrské stavby – kanalizační
stoky v ulicích Na Výsluní, Školní a Za Pivovarem v Bělé nad Radbuzou o celkové
délce 391,57 m ve vlastnictví akciové společnosti Chodské vodárny a kanalizace, IČ:
497 88 761, se sídlem v Domažlicích, Bezděkovské předměstí 388, v celkové hodnotě
513.116,88 Kč, doplatek ze strany ChVaK, a. s., tedy činí 1.073.691,31 Kč, a to dle
znaleckého posudku, který je přílohou tohoto zápisu.
7. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 16:30 hodin.
////////////////////////////////////
Ing. Mgr. Kamila Císlerová
místostarostka, v. r.

Zveřejněno dne 08.10.2018
Sejmuto dne
Souběžně zveřejněno na el. ÚD

Ing. Libor Picka
starosta, v. r.

