Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 04.03.2015
Usnesení číslo 3
Zastupitelstvo města schvaluje:


Ověřovatele zápisu O. Trišče a Z. Vejskala, DiS.



Program jednání v původně navrženém znění.



Přebytkový rozpočet města Bělá nad Radbuzou na rok 2015 s 45.300.700 Kč na straně
příjmů, 42.993.300 Kč na straně výdajů a 200.000 Kč na straně financování.



Směnu pozemků p. č. 1659/10 – trvalý travní porost o výměře 406 m2, 1659/11 –
trvalý travní porost o výměře 497 m2 a 3032/4 – ostatní plocha o výměře 96 m2 ve
vlastnictví Města Bělá nad Radbuzou, které byly odděleny geometrickým plánem č.
510-124/2010 od pozemků PK č. 1659 a 1710 v k. ú. Bělá nad Radbuzou, za pozemek
p. č. 1950 – ostatní plocha o výměře 1885 m2 vzniklý sloučením pozemků GP č. 1949
a 1950 a částí pozemků GP č. 1947, 1948 a 1951 v k. ú. Bělá nad Radbuzou dle
geometrického plánu č. 609-109/2014 ve vlastnictví Josefa Šleise, bytem Smolov 8,
s tím, že notářské poplatky a daň z převodu nemovitostí uhradí obě strany rovným
dílem.



Výmaz předkupního práva pro Město Bělá nad Radbuzou z katastru nemovitostí u
pozemků zapsaných na LV č. 81 v k. ú. Železná u Smolova ve vlastnictví společnosti
s ručením omezeným ORI, se sídlem Praha, Hlubočepy, Borského 989/1, dle seznamu
pozemků, který je přílohou zápisu.



Uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. VO2007-1 se
společností s ručením omezeným ČEZ Energetické služby, IČ: 278 04 721, se sídlem
Ostrava, 28. října 3123/152.



Uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka
s příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, IČ: 720 53 119, se
sídlem Plzeň, Škroupova 18, týkající se provedení stavby „Most ev. č. 197-009 Bělá
nad Radbuzou“.



Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje.



Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku (stříkačka požární plovoucí
VYDRA 7203) s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, IČ: 708 83 378, se
sídlem Plzeň, Kaplířova 9.



Návrh kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2015.



Rozpočet Svazku Domažlicko na rok 2015 s 680.500 Kč na straně příjmů i výdajů.



Zápis o provedení inventarizace majetku Města Bělá nad Radbuzou ve správě
Základní školy a Mateřské školy Bělá nad Radbuzou.



Prodej hasičského vozidla Tatra 138 PL1 CAS-32, RZ DO 12 – 99, za cenu 50.000 Kč
Sboru dobrovolných hasičů Mokrá Lhota, IČ: 652 62 506, a to formou uzavření kupní
smlouvy.



Prodej pozemku p. č. 330/3 – ostatní plocha o výměře 686 m2, který byl sloučen
geometrickým plánem č. 599-341/2013 z pozemků KN p. č. 330/3, 3177 a 328/2 v k.
ú. Bělá nad Radbuzou, Pavlíně Kletečkové, bytem Bělá nad Radbuzou, Za Pivovarem
79, a to za účelem stavby RD.



Zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 23.02.2015 jehož součástí je
nový jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva.



Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 02.03.2015.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:


Informaci o výsledcích ankety o zájmu občanů o zkvalitnění pozemního televizního
vysílání.



Připomínky zastupitelů.
////////////////////////////////////

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

Zveřejněno dne 17.03.2015
Sejmuto dne
Souběžně zveřejněno na el. ÚD

Ing. Libor Picka
starosta, v. r.

