Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 06.06.2016
Usnesení číslo 14
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání J. Macha a JUDr. M. Vokurku a program tohoto zasedání
s navrženou změnou.
2. Schvaluje Závěrečný účet města Bělá nad Radbuzou za rok 2015 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 s výhradou a přijímá
následující opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2015:
Nedostatek: „Kontrolní skupině byl předložen záměr směny pozemků, který neměl
náležitosti podle katastrálního zákona. Záměr nebyl označen výměrou a druhem
kultury směněných pozemků. Směnná smlouva ze dne 10.08.2015. K uvedenému
nedostatku se vztahuje i riziko nehospodárnosti s nakládáním obecního majetku.“
Opatření: Směna pozemků již proběhla, nedostatek nelze napravit, ale nebude se již
vícekrát opakovat.
Nedostatek: „ÚSC nepodal písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Závěrečný účet byl schválen
ZM dne 29. 6. 2015.“
Opatření: Napraveno dodatečným zasláním písemné informace o přijatých opatřeních
k nápravě chyb a nedostatků, nedostatek se již nebude vícekrát opakovat.
3. Schvaluje Účetní závěrku města Bělá nad Radbuzou za rok 2015.
4. Schvaluje prodej pozemku KN p. č. 2/2 – trvalý travní porost o výměře 16 m2 v k. ú.
Bystřice u Bělé nad Radbuzou Jiřímu Kučerovi, nar. 08.06.1969, bytem Praha 4
Nusle, Na Veselí 1108/16, za celkovou cenu 320 Kč s tím, že notářské poplatky a daň
z převodu nemovité věci uhradí nabyvatel.
5. Schvaluje prodej pozemku KN p. č. st. 328 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54
m2 v k. ú. Železná u Smolova Zdeňku Souchovi, nar. 24.05.1970, bytem Plzeň 10,
Lhota – náves 165/7, za celkovou cenu 4.320 Kč s tím, že notářské poplatky a daň
z převodu nemovité věci uhradí nabyvatel.
6. Schvaluje prodej části pozemku KN p. č. 1687/1 – orná půda o výměře 337 m2 a části
pozemku KN p. č. 1687/2 – orná půda o výměře 248 m2, vše v k. ú. Bělá nad
Radbuzou, a to dle návrhu geometrického plánu č. 660-91/2016, ve kterém jsou tyto
části označeny jako p. č. 1686/1 díly „b“ a „c“ s celkovou výměrou 199 m2, Milanu
Kubátovi, nar. 14.01.1969, bytem Bělá nad Radbuzou, Dlouhá 170, za celkovou cenu
7.960 Kč s tím, že notářské poplatky, daň z převodu nemovité věci a polovinu nákladů
na pořízení geometrického plánu uhradí nabyvatel.

7. Schvaluje nákup části pozemku KN p. č. 1686 – orná půda o výměře 1403 m2 v k. ú.
Bělá nad Radbuzou, a to dle návrhu geometrického plánu č. 660-91/2016, ve kterém je
tato část označena jako p. č. 1686/2 o výměře 193 m2, od Milana Kubáta, nar.
14.01.1969, bytem Bělá nad Radbuzou, Dlouhá 170, za celkovou cenu 7.720 Kč s tím,
že notářské poplatky, daň z převodu nemovité věci a polovinu nákladů na pořízení
geometrického plánu uhradí nabyvatel.
8. Schvaluje nákup vodojemu na pozemku KN p. č. 1060/1 v k. ú. Újezd Svatého Kříže
od Václava Haška, nar. 27.06.1977, bytem Bělá nad Radbuzou, Újezd Svatého Kříže
2, za cenu 93.390 Kč do majetku města Bělá nad Radbuzou s tím, že notářské
poplatky a daň z převodu nemovité věci uhradí nabyvatel.
9. Schvaluje podání žádostí o úplatný či bezúplatný převod pozemků na území města
Bělá nad Radbuzou (p. č. 124/2, 2949/8, 301, 3043/28, 3043/29, 79/6 a 79/7 v k. ú.
Bělá nad Radbuzou, p. č. 975 v k. ú. Smolov, p. č. 176/11 v k. ú. Železná u Smolova)
od Státního pozemkového úřadu ČR.
10. Schvaluje bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bělá nad Radbuzou, které jsou zabrány
stavbou chodníku v Dlouhé ulici, od Plzeňského kraje.
11. Schvaluje odstranění stavby RD č. p. 1 na pozemku p. č. st. 110 v k. ú. Bělá nad
Radbuzou a stavby RD č. p. 185 na pozemku p. č. st. 118/2 v k. ú. Bělá nad Radbuzou.
12. Schvaluje prodej osobního automobilu Ford Focus, RZ 3P61640, r. v. 2008, nejméně
za cenu stanovenou znaleckým posudkem o stanovení ceny motorového vozidla č.
456-24/2016 ve výši 54.000 Kč, a to nejvyšší nabídce, a pověřuje radu města
uzavřením kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou.
13. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační
infrastrukturou, a. s., IČ: 040 84 063, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2681/6.
14. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Start Bělá nad
Radbuzou o poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 310.000 Kč.
15. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol Újezd
Svatého Kříže o poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 150.000 Kč.
16. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Újezd
Svatého Kříže o poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 120.000 Kč.
17. Schvaluje zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 25.05.2016 a zápis
z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 06.06.2016.
18. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 18:50 hodin.
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Ing. Mgr. Kamila Císlerová
místostarostka, v. r.
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Sejmuto dne
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Ing. Libor Picka
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