Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 23.11.2015
Usnesení číslo 10
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání K. Kováře a O. Trišče a program tohoto zasedání s navrženou
změnou.
2. Schvaluje uzavření Směnné smlouvy na směnu nemovitého majetku Města Bělá nad
Radbuzou za nemovitý majetek akciové společnosti Lesy ČR dle předloženého návrhu
směnné smlouvy.
3. Schvaluje prodej pozemků KN p. č. 183/21 – ostatní plocha o výměře 9 m2, 183/22 –
ostatní plocha o výměře 1 m2 a 183/3 – trvalý travní porost o výměře 472 m2 v k. ú.
Bělá nad Radbuzou za celkovou cenu 19.280 Kč manželům Ivetě a Pavlu Píškovým,
bytem Bělá nad Radbuzou, Mlýnská 142, s tím, že daň z převodu nemovitostí a
poplatky spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel.
4. Schvaluje prodej pozemku KN p. č. 27 – zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Železná u
Smolova za cenu 20.000 Kč panu Petru Kabelíkovi, bytem Praha 4 – Kamýk, Cílkova
643/16, s tím, že daň z převodu nemovitosti a poplatky spojené s převodem
nemovitosti uhradí nabyvatel.
5. Schvaluje změnu obecní hranice mezi katastrálními územími Bělá nad Radbuzou a
Bezděkov u Třemešného a uzavření Dohody o změně obecní hranice s obcí Třemešné
dle předloženého návrhu.
6. Schvaluje podání žádostí o bezúplatný převod pozemků KN p. č. 333/1 v k. ú. Bělá
nad Radbuzou, p. č. 41/3 v k. ú. Bystřice u Bělé nad Radbuzou, p. č. 638 v k. ú. Černá
Hora, p. č. 108/2, 110 a 111 v k. ú. Újezd Svatého Kříže, a úplatný převod pozemku
KN p. č. 186 v k. ú. Újezd Svatého Kříže, od Státního pozemkového úřadu ČR.
7. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Bělá nad Radbuzou číslo 2/2015 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8. Schvaluje změnu způsobu využití nájemného z vodárenské infrastruktury ve smyslu
jeho využití na rozšíření vodovodu a kanalizace v Mlýnské ulici v letech 2016 – 2017
a uzavření Smlouvy o dílo s akciovou společností Chodské vodárny a kanalizace
týkající se výstavby vodovodu a kanalizace „Za zahrádkami“ v Bělé nad Radbuzou.
9. Schvaluje záměr rekonstrukce chodníku v Čečínské ulici.
10. Schvaluje záměr rekonstrukce místní komunikace v Pavlovické ulici.

11. Schvaluje záměr opravy a rekonstrukce Základní školy a Mateřské školy v Bělé nad
Radbuzou s tím, že vlastní zdroje obce by v případě přiznané dotace a financování
technologie vytápění z garantovaných úspor činily 13.200.000 Kč.
12. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s akciovou společností Česká
telekomunikační infrastruktura, IČ: 040 84 063, se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6.
13. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Bělá nad
Radbuzou, parc. č. 1815/4 – kNN, IV-12-0006426/1 s akciovou společností ČEZ
Distribuce, IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8.
14. Schvaluje zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 06.10.2015.
15. Schvaluje návrh na pořízení územního plánu města Bělá nad Radbuzou.
16. Schvaluje návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2016 s 695.500 Kč na straně
příjmů i výdajů.
17. Schvaluje nabídku společnosti s ručením omezeným ČEZ Prodej na dodávku elektřiny
v roce 2016.
18. Bere na vědomí informaci starosty o stavu rekonstrukce Školní ulice s tím, že
dodavatelská firma požaduje prodloužení termínu dokončení a návrh občana S.
Pivoňky na získání objektu tvrze v Bělé nad Radbuzou do vlastnictví obce s tím, že o
tomto záměru se uvažuje již řadu let a prozatím není možné zahrnout do rozpočtu
města částku na nákup a nejnutnější opravu tvrze a není určený záměr využití objektu.
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