Z Á P I S
z jednání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne 27.09. 2017
od 18.00 hod v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích
Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Srbová, Kočí, Puškár, Kylianová, Mazal, Šilha, ing.
Zeman K.
Omluven: Hrkľová
Ověřovatelé zápisu: Převrátil, ing. Zeman K.
Zápis z minulé schůze byl schválen.
Body jednání:

1. Schválení programu
2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
3. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1040013025/001 - souhlas s provedením akce: ,,Bělčice – úprava NN, demolice budovy
ČD“ na pozemku parc. č. 1725/2 v k.ú. Bělčice, na žádost společnosti E.ON Distribuce,
a.s.
4. Projednání a schválení předloženého dokumentu - ,, Plán společných zařízení,
zpracovaný v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezdec u Bělčic“, pro
zpracovatele pozemkových úprav ing. Josefa Honze
5. Schválení prodeje části pozemku parc. č. 1679/1 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice, který je
zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice. Dle GP č. 443-32/2013 vypracovaného ing. Tomášem Mrvíkem má nově
vzniklá část parc. č. 1679/3 celkem 8 m2, na žádost paní Štorové
6. Schválení pronájmu části pozemku parc. č. 1579/2 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice, na
žádost p. Štorové
7. Projednání žádosti manželů Frydrýškových o prodej pozemku parc. č. 245/4 v k.ú. Tisov
(výměra 109 m2) – prodej byl již schválen v r. 1996
8. Projednání žádosti o finanční podporu DOMOVA PRO SENIORY v Blatné
9. Návrh na výtisk publikace,, Krajina srdce mého aneb Bělčicko“ pana P. Šulisty
10. Projednání žádosti TJ Sokol Bělčice o přesunu investiční dotace, která byla schválena
usnesením č. 111/2016
Doplněno:
11. Schválení použití investičního fondu ZŠ a MŠ Bělčice
12. Schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky akce ,,Oprava hřbitovní zdi –
Bělčice“
13. Schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky akce ,,Oprava Závišínské kaple –
Bělčice“
14. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Podruhlí pana Schořovského
15. Projednání a odsouhlasení dodavatele vánočních ozdob dle předložených nabídek 3
firem
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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, který byl
rozšířen o body 11, 12, 13, 14, 15.
Nejprve byla předložena ke schválení výroční zpráva školy. Poté byl schválen návrh na
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1040013025/001 –
souhlas s provedením akce: ,,Bělčice – úprava NN, demolice budovy ČD“ na pozemku parc. č.
1725/2 v k.ú. Bělčice, na žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. a dále byl projednán a
schválen předložený dokument - „Plán společných zařízení, zpracovaný v rámci komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Újezdec u Bělčic”, pro zpracovatele pozemkových úprav ing. Josefa
Honze.
Dále byl předložen ke schválení prodej části pozemku parc. č. 1679/1 v k.ú. Bělčice a obci
Bělčice, který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice, na žádost paní Štorové. Dle GP č. 443- 32/2013 vypracovaného ing.
Tomášem Mrvíkem má nově vzniklá část parc. č. 1679/3 celkem 8 m2. Současně byla
předložena ke schválení žádost p. Štorové na pronájem části pozemku parc. č. 1579/2
(rozloha cca 88 m²) v k.ú. Bělčice a obci Bělčice. Dalším bodem bylo projednání žádosti
manželů Frydryškových o prodej pozemku parc. č. 245/4 v k.ú. Tisov (výměra 109 m2) –
prodej byl již schválen v r. 1996 (usnesení č.30/96).
Následně byla projednána žádost o finanční podporu DOMOVA PRO SENIORY v Blatné a
návrh na výtisk publikace,, Krajina srdce mého aneb Bělčicko“ pana P. Šulisty.
Dalším bodem bylo projednání žádosti TJ Sokola Bělčice o přesunu investiční dotace ve
výši 80.000,- Kč, která byla schválena usnesením č. 111/2016 (na podporu financování 1/3
podílu v rámci žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci fotbalových kabin), jež by byla
použita na dofinancování výměny zbývajících 15 ks dřevěných oken v prostorách tělocvičny
místní sokolovny, která jsou ve velmi špatném stavu. Projednáno a schváleno bylo též použití
investičního fondu ZŠ a MŠ Bělčice na stavební práce – oprava venkovního bazénu v areálu
MŠ.
Poté bylo předloženo ke schválení doporučení výběrové komise o rozhodnutí výběru
nejvhodnější nabídky akce ,,Oprava hřbitovní zdi – Bělčice“ a rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky akce ,,Oprava Závišínské kaple – Bělčice“.
Dalším bodem bylo projednání žádosti o směnu pozemků v k.ú. Podruhlí pana
Schořovského. Posledním bodem bylo projednání a odsouhlasení dodavatele vánočních
ozdob dle předložených nabídek 3 firem.
V diskuzi se projednával vývoj žádosti paní Švecové o prodej pozemku do majetku města.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 27.09.2017

Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 84/2017 schválilo navržený program s tím, že bude rozšířen o body č. 1115.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1
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2./ usnesením č. 85/2017 schválilo výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

3./ usnesením č. 86/2017 schválilo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 1040013025/001 – souhlas s provedením akce: ,,Bělčice – úprava NN,
demolice budovy ČD“ na pozemku parc. č. 1725/2 v k.ú. Bělčice, dle předloženého návrhu
na žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Schváleno všemi hlasy.
4./ usnesením č.87/2017 projednalo a schválilo předložený plán společných zařízení,
zpracovaný v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezdec u Bělčic.
Schváleno všemi hlasy.
5./ usnesením č. 88/2017 schválilo prodej části pozemku parc. č. 1679/1 v k.ú. Bělčice a obci
Bělčice, který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice, na žádost paní Štorové. Dle GP č. 443-32/2013 vypracovaného ing.
Tomášem Mrvíkem má nově vzniklá část parc. č. 1679/3 celkem 8 m² za cenu 150,- Kč/m².
Schváleno všemi hlasy.
6./ usnesením č. 89/2017 schválilo pronájem části pozemku parc. č. 1579/2 v k.ú. Bělčice a
obci Bělčice na žádost p. Štorové. Cena pronájmu bude 500,- Kč ročně.
Schváleno všemi hlasy.
7./ usnesením č. 90/2017 schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 245/4
(výměra 109 m2) v k.ú. Tisov na žádost manželů Frydryškových – prodej byl schválen již v r.
1996 usnesením č.30/96.
Schváleno všemi hlasy.
8./ usnesením č. 91/2017 se odkládá na příští jednání zastupitelstva projednání žádosti o
finanční podporu DOMOVA PRO SENIORY v Blatné. Žádost byla podána velice nekonkrétní, je
třeba zjistit další podrobnosti.
Schváleno všemi hlasy.
9./ usnesením č. 92/2017 schvaluje financování nákladů na vydání 200 ks výtisků publikace
,,Krajina srdce mého aneb Bělčicko“ autora pana Petra Šulisty.
Schváleno všemi hlasy.
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10./ usnesením č. 93/2017 schválilo žádost TJ Sokol Bělčice o přesunu investiční dotace,
která byla schválena usnesením č. 111/2016. Tato částka bude použita na dofinancování
výměny zbývajících 15 ks dřevěných oken v prostorách tělocvičny místní sokolovny, která
jsou dožitá a energeticky neúsporná.
Schváleno všemi hlasy.
11./ usnesením č. 94/2017 schválilo čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Bělčice na stavební
práce – oprava venkovního bazénu v areálu MŠ.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

12./ usnesením č. 95/2017 schválilo rozhodnutí výběrové komise na zhotovitele v rámci akce
„Oprava hřbitovní zdi - Bělčice” firmu Roti s.r.o.
Schváleno všemi hlasy.
13./ usnesením č. 96/2017 schválilo rozhodnutí výběrové komise na zhotovitele v rámci akce
„Oprava Závišínské kaple - Bělčice” firmu Jaroslav Barnáš.
Schváleno všemi hlasy.
14./ usnesením č. 97/2017 předběžně souhlasí se směnou pozemků v k.ú. Podruhlí na žádost
pana Schořovského. Společně se žadatelem se nechá vypracovat návrh GP a poté bude vše
opět projednáno.
Schváleno všemi hlasy.
15./ usnesením č. 98/2017 schválilo dle předložených nabídek firmu MK – MONT jako
dodavatele 20 ks vánočních ozdob.
Schváleno všemi hlasy.
Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 20.00 hod.
Zapsala dne 02.10.2017 Hana Bobková

Ověřovatelé:

Převrátil

Ing. Zeman K.

Pavel Vejšický – starosta města

Zápis je vyvěšen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Vyvěšeno dne: 3.10. 2017
Sejmuto dne: 20.10. 2017
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