Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 29.06.2016
Usnesení číslo 15
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání E. Haškovou a L. Votavu a program tohoto zasedání s navrženou
změnou.
2. Schvaluje uzavření Dohody o narovnání sporných a pochybných práv a povinností se
společností s ručením omezeným STEATIT, IČ: 438 73 545, se sídlem Klenčí pod
Čerchovem 181, s tím, že v letošním roce bude společnosti STEATIT uhrazena částka
ve výši 300.000 Kč a v roce 2017 částka ve výši 900.000 Kč.
3. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016 s 1.235.000 Kč na straně příjmů i výdajů.
4. Revokuje usnesení z minulého zasedání ve věci prodeje 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, a to tak že nabyvatelem jsou Vojtěch Hošek, nar. 07.02.1991, bytem
Domažlice, Kozinova 236 a Markéta Kubátová, nar. 14.02.1991, bytem Bělá nad
Radbuzou, Náměstí 43 a schvaluje změnu nabyvatele ve prospěch Vojtěcha Hoška,
nar. 07.02.1991, bytem Domažlice, Kozinova 236 a Markéty Kubátové, nar.
14.02.1991, bytem Bělá nad Radbuzou, Náměstí 43.
5. Revokuje usnesení z minulého zasedání ve věci nákupu 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,
a to tak, že prodávajícími jsou Vojtěch Hošek, nar. 07.02.1991, bytem Domažlice,
Kozinova 236 a Markéta Kubátová, nar. 14.02.1991, bytem Bělá nad Radbuzou,
Náměstí 43, a to tak, že prodávajícími jsou Vojtěch Hošek, nar. 07.02.1991, bytem
Domažlice, Kozinova 236 a Markéta Kubátová, nar. 14.02.1991, bytem Bělá nad
Radbuzou, Náměstí 43.
6. Souhlasí s převzetím závazků vyplývajících z Nájemní smlouvy č. 19N15/30 a
Dohody o přičlenění honebních pozemků č. 1M11/30 vztahujících se k podání žádosti
o bezúplatný převod pozemku KN p. č. 975 – ostatní plocha o výměře 2578 m2 v k. ú.
Smolov od Státního pozemkového úřadu ČR.

7. Schvaluje Závěrečný účet Svazku Domažlicko za rok 2015 včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015.
8. Schvaluje Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí pro odpadové hospodářství
skládky Lazce za rok 2015 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku za rok
2015.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1012C16/30 se Státním pozemkovým úřadem České republiky.
10. Schvaluje výsledek výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
společností FINAL KOM, s. r. o., IČ: 028 77 155, se sídlem Kocourov 36,
s nabídkovou cenou 1.479.587,53 Kč bez DPH a souhlasí s přijetím dotace na akci
„Chodník v ulici Čečínská, Bělá nad Radbuzou“.
11. Schvaluje zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva ze dne 28.06.2016.
12. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 17:00 hodin.

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

Zveřejněno dne 08.07.2016
Sejmuto dne
Souběžně zveřejněno na el. ÚD

Ing. Libor Picka
starosta, v. r.

