Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 04.06.2018
Usnesení číslo 25
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání Ing. Mgr. K. Císlerovou a J. Macha a program tohoto zasedání
s navrženou změnou resp. doplněním.
2. Schvaluje bez výhrad Závěrečný účet města Bělá nad Radbuzou za rok 2017
s 75.452.566 Kč na straně příjmů, 76.640.307 Kč na straně výdajů a -1.187.741 Kč na
straně financování, jehož přílohou je Zpráva oddělení přezkoumávání hospodaření
obcí a kontroly KÚPK o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017, při
kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3. Schvaluje Účetní závěrku města Bělá nad Radbuzou za rok 2017 obsahující: Rozvaha
– bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zpráva za rok 2017 a Výsledky
finančních kontrol za rok 2017.
4. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018 s 4.862.334 Kč na straně příjmů i výdajů.
5. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Bělá nad Radbuzou s 60.295.000 Kč na
straně příjmů a 59.935.000 Kč na straně výdajů pro rok 2019 resp. s 61.085.000 Kč na
straně příjmů a 60.805.000 Kč na straně výdajů pro rok 2020.
6. Schvaluje prodej pozemku KN p. č. 328/3 – ostatní plocha o výměře 800 m2 v k. ú.
Bělá nad Radbuzou za celkovou cenu v obvyklé výši 400.000 Kč do společného jmění
manželů Petra Langa, nar. 29.04.1963, a Pavlíny Langové, nar. 19.08.1966, oba bytem
Bělá nad Radbuzou, Smolovská 217, a to za účelem stavby rodinného domu, s tím, že
poplatky spojené s převodem a daň z převodu nemovitých věcí uhradí nabyvatel.
Město si vyhrazuje podmínku provedení stavby rodinného domu včetně kolaudace do
pěti let od převodu vlastnického práva k předmětnému pozemku v katastru
nemovitostí. Pokud k tomu nedojde, musí nabyvatel převést předmětný pozemek zpět
Městu Bělá nad Radbuzou za stejných podmínek. Nabyvatel je dále povinen při
záměru dalšího prodeje předmětného pozemku jej nejprve nabídnout Městu Bělá nad
Radbuzou opět za stejných podmínek.
7. Schvaluje nákup pozemku zastavěná plocha a nádvoří p. č. 27/1 o výměře 7392 m2
v k. ú. Bělá nad Radbuzou, jehož součástí je stavba obč. vyb. č. p. 66, od Capital
Investic Corp., s. r. o., IČ: 252 41 826, se sídlem Praha 8 – Libeň, Braunerova 563/7,
za kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč.
8. Schvaluje nákup pozemků zahrada p. č. 25 o výměře 333 m2, ostatní plocha p. č. 3232
o výměře 1667 m2 a ostatní plocha p. č. 3272 o výměře 2256 m2 v k. ú. Bělá nad
Radbuzou od Ivo Šperla, nar. 26.01.1975, bytem Rokycany, Nad Husovými sady
1273, za kupní cenu ve výši 900.000 Kč s tím, že 1/2 kupní ceny bude hrazena
z rozpočtu na letošní rok a 2/2 kupní ceny bude hrazena z rozpočtu na příští rok.

9. Schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci pozemku – ostatní plocha p. č. 870/1 o výměře 491 m2 v k. ú. Doubravka u Bělé
nad Radbuzou s Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 697 97 111, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Rašínovo nábřeží
390/42.
10. Stanovuje v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
počet členů zastupitelstva, které se bude volit v říjnu letošního roku, a to na 15 členů.
11. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0013294/VB1 s ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
12. Schvaluje Zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 29.05.2018.
13. Schvaluje Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 04.06.2018.
14. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 18:30 hodin.

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

Zveřejněno dne 05.06.2018
Sejmuto dne
Souběžně zveřejněno na el. ÚD

Ing. Libor Picka
starosta, v. r.

