Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 07.12.2016
Usnesení číslo 17
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání T. Kerpčára a K. Kováře a program tohoto zasedání s navrženou
změnou.
2. Schvaluje zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 29.11.2016.
3. Schvaluje zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva ze dne 05.12.2016.
4. Schvaluje zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností
od 01.01.2017, a to místostarosta 12.100 Kč, člen rady 2.240 Kč, předseda výboru
nebo komise 2.041 Kč, člen výboru nebo komise 1.775 Kč, člen zastupitelstva 599 Kč
a Marie Kovářová jako člen výboru a nečlen zastupitelstva 2.041 Kč.
5. Schvaluje nákup pozemku KN p. č. 368/4 – ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Bělá
nad Radbuzou od Ministerstva obrany ČR za kupní cenu ve výši 5.793 Kč, a to
formou uzavření kupní smlouvy.
6. Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na pozemky p. č. 2959/7 o výměře 552 m2,
2959/9 o výměře 655 m2, 2959/10 o výměře 24 m2, 2959/11 o výměře 383 m2,
2959/12 o výměře 22 m2, 2959/13 o výměře 55 m2, 2959/14 o výměře 20 m2, 2959/15
o výměře 90 m2 a 2959/16 o výměře 183 m2, které vznikly oddělením z pozemku KN
p. č. 2959/2 – ostatní plocha o výměře 9092 m2 v k. ú. Bělá nad Radbuzou dle
geometrického plánu č. 620-242/2016, a to s Plzeňským krajem, IČ: 708 90 366, se
sídlem Plzeň, Škroupova 18.
7. Schvaluje prodej části pozemku KN p. č. 328/2 – ostatní plocha o výměře 2958 m2
v k. ú. Bělá nad Radbuzou, která byla oddělena Geometrickým plánem č. 599341/2013 s označením p. č. 328/3 a výměrou 800 m2, za celkovou cenu 400.000 Kč,
1/2 Lukáši Zemanovi, nar. 27.04.1988, bytem Domažlice, Mánesova 517 a 1/2 Lucii
Pánkové, nar. 23.11.1992, bytem Bor, náměstí Republiky 623, s tím, že notářské
poplatky a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel.
8. Schvaluje prodej pozemků KN p. č. 278/1 – ostatní plocha o výměře 260 m2, 278/2 –
trvalý travní porost o výměře 751 m2, 281/1 – ostatní plocha o výměře 1210 m2 a
285/7 – orná půda o výměře 10 m2, vše v k. ú. Bystřice u Bělé nad Radbuzou, za
celkovou cenu 44.620 Kč, Janu Valčekovi, nar. 02.08.1973, bytem Plzeň – Litice,
K Valše 43/12, s tím, že notářské poplatky a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí
nabyvatel.
9. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. S 1731/16 se státním podnikem Lesy České
republiky, IČ: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500

08 Hradec Králové, zastoupený Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků –
oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, jejímž
předmětem je úplatný převod pozemku p. č. 337/27 – vodní plocha o výměře 395 m2
v k. ú. Bělá nad Radbuzou za celkovou částku 29.220 Kč do majetku města Bělá nad
Radbuzou.
10. Schvaluje nákup částí pozemku p. č. 2944/1 – ostatní plocha o výměře 325 m2 v k. ú.
Bělá nad Radbuzou, které byly odděleny Geometrickým plánem č. 666-519/2016
s označením 2944/4 a výměrou 8 m2, resp. 2944/5 a výměrou 10 m2, za cenu 40 Kč/1
m2, od Petra Gendera, nar. 19.10.1967, bytem Bělá nad Radbuzou, Dlouhá 275.
11. Schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017.
12. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2016 s 1.470.000 Kč na straně příjmů i výdajů.
13. Schvaluje výstavbu inženýrských sítí k parcelám určeným pro výstavby nových
rodinných domů v Lesní ulici v roce 2017 a vložení na výdajovou stránku rozpočtu
města na rok 2017 1 mil. Kč na tuto investici s tím, že tato částka bude upřesněna
podle skutečnosti v příštím roce.
14. Schvaluje snížení minimální kupní ceny osobního automobilu Ford Focus, RZ
3P61640, r. v. 2008, z důvodu jeho dlouhodobé neprodejnosti, a to na 46.000 Kč a
pověřuje radu města uzavřením případné kupní smlouvy na prodej vozidla.
15. Schvaluje návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2017 s 718.500 Kč na straně
příjmů i výdajů.
16. Schvaluje zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 04.10.2016.
17. Bere na vědomí dotazy člena zastupitelstva M. Burdy a starostou podané informace
k těmto dotazům.
18. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 18:45 hodin.

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

Zveřejněno dne 16.12.2016
Sejmuto dne
Souběžně zveřejněno na el. ÚD

Ing. Libor Picka
starosta, v. r.

