Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 06.03.2017
Usnesení číslo 18
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání J. Cvachovcovou a D. Cvachovce a program tohoto zasedání
s navrženou změnou.
2. Schvaluje schodkový Rozpočet města Bělá nad Radbuzou na rok 2017 s 54.582.900
Kč na straně příjmů, 54.952.390 Kč na straně výdajů a 369.490 Kč na straně
financování s tím, že schodek bude financován z přebytku z minulých let.
3. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 1012931730 s Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, IČ: 013 12 774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
– Žižkov, na úplatný převod pozemku KN p. č. 186 – ostatní plocha o výměře 3184 m2
v k. ú. Újezd Svatého Kříže do vlastnictví města Bělá nad Radbuzou.
4. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 1014931730 s Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, IČ: 013 12 774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
– Žižkov, na úplatný převod pozemku KN p. č. 1681/38 – trvalý travní porost o
výměře 634 m2 v k. ú. Pleš do vlastnictví města Bělá nad Radbuzou.
5. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 1001941730 s Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, IČ: 013 12 774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
– Žižkov, na úplatný převod pozemků v k. ú. Pleš (dle seznamu ve smlouvě) do
vlastnictví města Bělá nad Radbuzou.
6. Schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci pro projekt Podpora
profesionální sociální práce na Poběžovicku mezi městy Poběžovice, Hostouň, Bělá
nad Radbuzou a obcemi Rybník, Drahotín, Mutěnín, Nemanice a Otov.
7. Schvaluje Zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 23.02.2017.
8. Schvaluje Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 06.03.2017.
9. Souhlasí se započetí výběru dodavatele stavby a poskytovatele bankovního úvěru na
akci „Snížení energetické náročnosti budovy základní školy v Bělé nad Radbuzou“,
s tím, že dodavatel stavby bude vybírán ve dvoukolovém výběrovém řízení.
10. Schvaluje nákup ½ podílového spoluvlastnictví k pozemkům KN p. č. 322/6 – ostatní
plocha o výměře 80 m2 a p. č. 325/9 – zahrada o výměře 76 m2 v k. ú. Bělá nad
Radbuzou za cenu 100 Kč/1 m2 od Jaroslava Švehly, bytem České Budějovice, Tylova
18/11a.

11. Schvaluje podání žádosti o úplatný či bezúplatný převod pozemků zapsaných na LV
60000 pro k. ú. Bělá nad Radbuzou a k. ú. Železná u Smolova od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových ČR.
12. Schvaluje prodej části pozemku KN p. č. 337/27 – vodní plocha o výměře 395 m2 v
katastrálním území Bělá nad Radbuzou, která byla oddělena Geometrickým plánem č.
631-70/2015 s označením p. č. 337/28 a výměrou 168 m2 za cenu 75 Kč/1 m2 Mgr.
Bc. Marii Sándorové, DiS., nar. 26.05.1986, bytem Bělá nad Radbuzou, Dlouhá 122,
s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu, notářské poplatky a daň z převodu
nemovitých věcí uhradí nabyvatel.
13. Schvaluje převzetí hostince provozovaného v budově kuželny v Újezdě Svatého Kříže
do hospodářské činnosti Města Bělá nad Radbuzou v případě, že se nenajde jiný
vhodný provozovatel tohoto zařízení.
14. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 18:45 hodin.

////////////////////////////////////
Ing. Mgr. Kamila Císlerová
místostarostka, v. r.
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