Z Á P I S
z jednání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne 23.08. 2017
od 18.00 hod v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích

Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Srbová, Kočí, Puškár, Kylianová, Mazal
Omluven: Šilha, ing. Zeman K., Hrkľová
Ověřovatelé zápisu: Převrátil, Mašek
Zápis z minulé schůze byl schválen.
Body jednání:
1. Schválení programu
2. Předání osvědčení novým členům zastupitelstva a slib nového zastupitele
3. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení - akce „Bělčice – parc. č. 684, kabel NN”, se společností E.ON.
4. Projednání a schválení návrhu smlouvy o věcném břemeni č.: PI-014330044469/001 (připojení
Karlová – Újezdec)
5. Projednání a schválení návrhu smlouvy o věcném břemeni č.: PI-014330044472/001 (připojení
hasičské zbroj. Hostišovice)
6. Schválení výběru zhotovitele v rámci akce Výměna oken a vchodových dveří budovy radnice
v Bělčicích (požadované certifikáty doloženy)
7. Žádost p. Pánka o prodej části pozemku parc. č. 691/1 v k.ú. Újezdec
8. Modernizace školního hřiště (projednání projektu, možnosti podání žádosti o dotaci)
9. Projednání akce „Oprava kanalizačních řadů v Nádražní ulici” (obeslání 3 firem o zaslání nabídky,
realizace)
Doplněno:
10. Žádost paní Štorové – dodán GP oddělené části
11. Nabídka paní Švecové na prodej pozemku č.parc. 1232/27 v k.ú. Bělčice
12. Nabídka spolupráce s TV Plzeň – natočení prezentace Bělčic formou návštěvy v regionu
(pozvánka pro turisty)
13. Rozeslání výzev o vypracování nabídek 3 firem v rámci akce „Oprava Závišínské kaple - Bělčice”.
14. Rozeslání výzev o vypracování nabídek 3 firem v rámci akce „Oprava hřbitovní zdi - Bělčice”.
15. Rozhodnutí o dalším osudu obecního vozidla Škoda Felicia
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Jednání zastupitelstva zahájil starosta města Bělčice Pavel Vejšický, přivítal přítomné a
konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a seznámil s navrženým programem. Program jednání byl
schválen s tím, že program bude rozšířen o body – č. 10, 11, 12, 13, 14, 15
Nejprve bylo schváleno předání osvědčení novému zastupiteli města – Jaromíru Mazalovi, který
jako náhradník nastoupil za odstupujícího zastupitele. Byl vykonán slib zastupitele města dle § 69,
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.
Poté byl schválen návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
souhlas s umístěním distribučního zařízení - akce „Bělčice – parc. č. 684, kabel NN”, se společností
E.ON., návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: PI-014330044469/001 (připojení Karlová –
Újezdec) a návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: PI-014330044472/001 (připojení
hasičské zbrojnice Hostišovice) se společností E.ON. Česká republika, s.r.o..
Dále byly prověřeny předložené doklady (zkoušky a certifikáty) od firmy Truhlářství Blažek, která
vyhrála výběrové řízení na zhotovitele v rámci akce ,,Výměna oken a vchodových dveří budovy
radnice v Bělčicích“.
Následně byla projednána žádost p. Pánka o prodej části pozemku parc. č. 691/1 v k.ú. Újezdec a
modernizace školního hřiště (projednání projektu, možnosti podání žádosti o dotaci).
Dalším bodem bylo projednání akce „Oprava kanalizačních řadů v Nádražní ulici”, kde již proběhlo
výběrové řízení a jako zhotovitele doporučila výběrová komise firmu Hlaváč Jaroslav, která měla
nejnižší cenovou nabídku.
Dalšími body bylo projednání žádosti paní Štorové o prodej části pozemku parc. č . 1679/1 v k.ú.
Bělčice ( výměra 8 m²) a dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 1579/2 v k.ú. Bělčice (výměra
88 m²) a nabídka paní Švecové na odkup pozemku č.parc. 1232/27 v k.ú. Bělčice, který vlastní
společně se svými sestrami (paní Márová a Růžičková).
Zastupitelé projednali nabídku Plzeň TV na vytvoření propagace města Bělčice v podobě
videopohlednice v rámci turismu. Videopohlednice by byla odvysílaná na Plzeň TV a Relax TV (cena
nabídky 15.000,- Kč bez DPH).
Poté byly projednány projekty Oprava Závišínské kaple“ a ,,Oprava hřbitovní zdi – Bělčice“, na
které bylo žádáno o dotaci a byly úspěšné. Projednán byl další postup a schválení 3 firem u každého
projektu, které budou osloveni na vypracování cenové nabídky.
Posledním bodem bylo projednání o dalším osudu obecního vozidla Škoda Felicia.
V závěrečné diskuzi starosta informoval o dalším vývoji ohledně naučné stezky a diskutovalo se i o
nedobrém stavu vysazených dřevin v Rožmitálské ulici.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 23.08.2017
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 69/2017 schválilo navržený program s tím, že program bude rozšířen o bod
č. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Schváleno všemi hlasy.
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2./ usnesením č. 70/2017 schválilo předání osvědčení novému zastupiteli a přijalo jeho slib
dle § 69, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.
Schváleno všemi hlasy.

3./ usnesením č. 71/2017 schválilo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení - akce „Bělčice – parc. č. 684, kabel
NN”, se společností E.ON. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.

1030038605/001.
Schváleno všemi hlasy.

4./ usnesením č.72/2017

schválilo návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: PI-

014330044469/001 (připojení „Újezdec u Bělčic – parc.č. 90/12 kabel NN”, Karlová – Újezdec).
Schváleno všemi hlasy.

5./ usnesením č. 73/2017 schválilo návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: PI014330044472/001 (připojení hasičské zbroj. Hostišovice).
Schváleno všemi hlasy.

6./ usnesením č. 74/2017 neschvaluje doložené doklady provedených zkoušek v rámci akce
„Výměna oken a vchodových dveří budovy radnice v Bělčicích” od firmy Milan Blažek Truhlářství.
Starosta osloví firmu, která byla ve výběrovém řízení 2. v pořadí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

7./ usnesením č. 75/2017 schválilo odložení projednání žádosti p. Pánka o prodej části pozemku
parc. č. 691/1 v k.ú. Újezdec na neurčito. Na žádost p. Pánka.
Schváleno všemi hlasy.

8./ usnesením č. 76/2017 schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt
,,Modernizace školního hřiště“. Zároveň bere na vědomí výši vlastního podílu v případě získání dotace
(cena realizace dle oceněného rozpočtu cca 2.500.000,- Kč).
Schváleno všemi hlasy.

9./ usnesením č. 77/2017 schvaluje na doporučení výběrové komise jako zhotovitele akce
„Oprava kanalizačních řadů v Nádražní ulici” firmu Hlaváč Jaroslav, která podala nejnižší
cenovou nabídku.
Schváleno všemi hlasy.

10./ usnesením č. 78/2017 schválilo vyhlášení záměru
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a) prodeje části pozemku parc.č. 1679/1 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice. Nově oddělená část má
parc.č. 1679/3 a výměru 8 m², dle GP č. 443-32/2015 vypracovaného ing. Tomášem
Mrvíkem.
b) pronájmu části obecního pozemku parc.č. 1579/2 (výměra 88 m²) za 500 Kč/rok na dobu 5
let (mapka s tvarem a umístěním části pronajatého pozemku bude součástí smlouvy).
Oba záměry zastupitelstvo vyhlašuje na žádost paní Štorové.
Schváleno všemi hlasy.

11./ usnesením č. 79/2017 schválilo a předběžně souhlasí s koupí pozemku č.parc. 1232/27
v k.ú. Bělčice (za cenu 150 Kč/m²). Starosta před tím však vyvolá jednání s paní Ševčíkovou ohledně
prodeje přilehajícího pozemku parc.č. 1237/14, jakožto možné budoucí komunikace. Nabídku
předložila paní Švecová.
Schváleno všemi hlasy.

12./ usnesením č. 80/2017 neschválilo natočení videopohlednice Bělčicka na základě
nabídky Plzeň TV.
Pro: 0

Proti: 7

Zdržel se: 1

13./ usnesením č. 81/2017 schválilo realizaci a souhlasí se zasláním výzvy k vypracování
nabídky 3 firem v rámci akce ,,Oprava Závišínské kaple“.
Schváleno všemi hlasy.

14./ usnesením č. 82/2017 schválilo realizaci a souhlasí se zasláním výzvy k vypracování
nabídky 3 firem v rámci akce ,,Oprava hřbitovní zdi – Bělčice“.
Schváleno všemi hlasy.

15./ usnesením č. 83/2017 schválilo ekologickou likvidaci obecního vozidla Škoda Felicia
z důvodu velmi špatného stavu vozidla a velkých nákladů na opravu.
Schváleno všemi hlasy.
Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 20.00 hod.
Zapsala dne 28.08.2017 Hana Bobková

Ověřovatelé:

Převrátil

Mašek

Starosta města Pavel Vejšický
Zápis je vyvěšen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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