Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou konaného dne 11.12.2017
Usnesení číslo 23
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje zápis a usnesení z minulého zasedání bez připomínek, ověřovateli zápisu
z tohoto zasedání A. Konopovou a O. Trišče a program tohoto zasedání s navrženou
změnou resp. doplněním.
2. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 17/2017 s 5.000.000 Kč na straně příjmů i výdajů.
3. Schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Bělá nad Radbuzou na rok 2018.
4. Schvaluje uzavření Směnné smlouvy č. 1268/17/222 s Lesy České republiky, s. p., IČ:
421 96 451, se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19.
5. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě s přednostním právem prodeje ze
dne 01.12.2009 s Ekocentrum Václav-Pleš, s. r. o., IČ: 023 88766, se sídlem Praha 1 –
Staré Město, Rybná 716/24.
6. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 1 na prodej nemovitých věcí pozemků p. č. st.
217/2, jehož součástí je garáž bez č. p./č. e, st. 218, jehož součástí je garáž bez č. p./č.
e., 1712/1, 1712/2, 1683/1, 1684/1, 1684/2, 1684/3, 1951 a 1952 v k. ú. Pleš se
společností s ručením omezeným Ekocentrum Václav – Pleš, IČ: 023 88 766, se
sídlem Praha 1 – Staré Město, Rybná 716/24, za kupní cenu v obvyklé výši 2.306.991,
54 Kč.
7. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 2 na prodej nemovitých věcí pozemků p. č.
1719/1, 1981, 1719/4, 1719/20, 1963, 1964 a 1958 v k. ú. Pleš se společností
s ručením omezeným Ekocentrum Václav – Pleš, IČ: 023 88 766, se sídlem Praha 1 –
Staré Město, Rybná 716/24, za kupní cenu v obvyklé výši 1.190.404,08 Kč.
8. Schvaluje změnové listy č. 1 na změnu technického řešení a doplnění odvodnění
areálu, č. 2 na kompletní výměnu krytiny na historickém objektu, a č. 3 na doplnění
jižní fasády učebnového objektu o žaluzie + el. vrátné na vchodové dveře v rámci akce
„Snížení energetické náročnosti budovy základní školy v Bělé nad Radbuzou“ což činí
vícenáklady v celkové výši 1.857.997,70 Kč bez DPH.
9. Schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MMR – Podpora revitalizace území,
podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na rok 2018 včetně
projektu následného využití revitalizovaného území v rámci akce Centrum občanů
Bělá nad Radbuzou.
10. Schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2018, dotační titul č. 6 – Vznik multifunkčního hřiště a oprava
tělocvičny v Bělé nad Radbuzou.

11. Schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2018, dotační titul č. 5 – Udržovací práce místní komunikace ulice
Luční.
12. Schvaluje podání žádostí o dotaci do programu SFDI na stavbu „Chodníky v ulici
Pavlovická, Bělá nad Radbuzou.
13. Schvaluje uzavření Doplňku č. 9 ke smlouvě o dílo č.: 01/04/2003 (Město Bělá nad
Radbuzou) Směsný (zbytkový) komunální odpad s akciovou společností Západočeské
komunální služby, IČ: 252 17 348, se sídlem Plzeň, Koterovská 522.
14. Schvaluje uzavření Dodatku č. 6 smlouvy o provozování sběrného dvora s Rumpold –
R Rokycany, s. r. o., IČ: 626 19 357, se sídlem Rokycany, Jiráskova 32.
15. Schvaluje revidovanou verzi Strategického plánu sociálního začleňování Poběžovicko
a okolí pro rok 2016-2018 obsahující plán vzdálené podpory pro roky 2017 – 2018.
16. Schvaluje návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2018 s 5.124.000 Kč na straně
příjmů i výdajů.
17. Schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Domažlicko na roky 2019 a
2020.
18. Schvaluje návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství
LAZCE na rok 2018 s 157.000 Kč na straně příjmů i výdajů.
19. Schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Účelového sdružení obcí pro
odpadové hospodářství LAZCE na roky 2019 až 2021.
20. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120011542/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8.
21. Schvaluje ukončení členství Města Bělá nad Radbuzou v Mikroregionu Radbuza
k 31.12.2017 a z toho vyplývající úpravu Stanov Mikroregionu Radbuza.
22. Schvaluje navýšení měsíčních odměn členům zastupitelstva s účinností od 01.01.2018
takto:
Místostarosta 15.000 Kč, člen rady 3.500 Kč, předseda výboru zastupitelstva nebo
komise rady 2.500 Kč, člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 2.000 Kč, člen
zastupitelstva 1.000 Kč, člen výboru v případě nečlenství v zastupitelstvu 2.500 Kč.
23. Schvaluje Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 28.11.2017.
24. Schvaluje Zápis z jednání finančního výboru ze dne 08.12.2017.
25. Bere na vědomí požadavek vlastníka na navýšení kupní ceny z původně schválené
1.400.000 Kč na 1.800.000 Kč ve věci nákupu nemovitostí KN p. č. st. 27/1 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 66
zapsaných na LV č. 669 pro obec a k. ú. Bělá nad Radbuzou od Capital Investic Corp.,

s. r. o., IČ: 252 41 826, se sídlem Praha – Libeň, Braunerova 563/7, s tím, že požaduje
po vlastníkovi zdůvodnění požadavku na navýšení kupní ceny, když tato byla již dříve
projednána a schválena.


Bere na vědomí informaci starosty o uspořádání Tříkrálové sbírky Městem Bělé nad
Radbuzou dne 06.01.2018 a informaci starosty o celostátním setkání Bělých v Bělé
nad Radbuzou ve dnech 08. – 10.06.2018.

26. Bere na vědomí závěr tohoto zasedání provedený starostou v 19:00 hodin.

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

Zveřejněno dne 20.12.2017
Sejmuto dne
Souběžně zveřejněno na el. ÚD

Ing. Libor Picka
starosta, v. r.

