Z Á P I S
z jednání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne 27.6. 2016
od 15.00 h v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích
Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Šilha, Srbová, ing. Zeman K., Hrkľová, Kočí
Omluven: Puškár, Novotný

Nepřítomen: Zeman J.

Ověřovatelé zápisu: Převrátil, ing. Zeman K.
Zápis z minulé schůze byl schválen.
Body jednání:

1. Schválení programu
2. Projednání návrhu nového ÚP (na konzultaci se dostaví pracovník Odboru výstavby a
územního plánování Blatná mgr. Peterka)
3. Projednání a schválení předloženého aktualizovaného PSZ v k.ú. Bělčice (pozemkové
úpravy)
4.

Schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „PRODLOUŽENÍ
KANALIZAČNÍHO A VODOVODNÍHO ŘADU V LOKALITĚ RD U MŠ“
5. Schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Oprava a
modernizace CAS Tatra 815‟
6. Projednání nabídky paní Kadeřábkové na prodej lesa Městu Bělčice, který je v jejím
vlastnictví - parc. č. 850 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice (LV 119) dle vypracovaného
znaleckého posudku
7. Schválení obecních kronik 2012, 2013 a souhrnného přehledu 1989 – 2011
8. Projednání analýzy eCentre, a.s. – úspory energií
9. Projednání cenové nabídky technologie INFRASET na opravu výtluků v místních
komunikacích
10. Žádost paní Riedlové o povolení využít travnatý pozemek v sokolské ulici na dětské hřiště
11. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 979/1 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice, dle
GP č. 445-49/2015 vypracovaného ing. Františkem Koktánem, na žádost paní Puškárové.
12. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 979/1 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice, dle
GP č. 449-30/2016 vypracovaného ing. Františkem Lebedou, na žádost paní Machové.
13. Diskuze – použití znaku města, řešení dlužníků nájmů, jiné…
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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.
Prvním bodem jednání byla tvorba územního plánu. Jednání, které probíhalo neformální
formou, se zúčastnili zástupci odboru výstavby a územního plánování MěÚ Blatná – Mgr.
Peterka a ing. Linhartová. Byla projednána i aktualizace PSZ (plánu společných zařízení)
v komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Bělčice.
Poté bylo projednáno a předloženo ke schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky ,, Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě u MŠ“ a
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Oprava a modernizace CAS Tatra
815‟.
Nabídka paní Kadeřábkové na odkup lesa do vlastnictví města Bělčice se odkládá na
neurčito. Další jednání budou probíhat až po ukončení pozemkových úprav Bělčic.
Následně byly předloženy ke schválení vypracované kroniky města Bělčice za rok 2012,
2013 a souhrnný přehled 1989 – 2011. Projednání analýzy eCentre, a.s., - úspory energií se
odkládá na příští jednání zastupitelstva. U další nabídky – technologie INFRASET na opravu
výtluků v místních komunikacích, zastupitelstvo souhlasí s nákupem setu dle předložené
cenové nabídky firmou Empemont s.r.o..
Dalším bodem bylo projednání žádosti paní Riedlové využívat travnatý pozemek
v Sokolské ulici na dětské hřiště. Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu k dojednání
bližších podmínek. Dále vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 979/1 v k.ú. Bělčice
a obci Bělčice, dle GP č. 445-49/2015 vypracovaného ing. Františkem Koktánem, na žádost
paní Puškárové a vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 979/1 v k.ú. Bělčice a obci
Bělčice, dle GP č. 449-30/2016 vypracovaného ing. Františkem Lebedou, na žádost paní
Machové, se odkládá na příští zasedání zastupitelstva.

Na závěr proběhla diskuze přítomných zastupitelů. Diskutovalo se o použití znaku našeho
města jinými subjekty. Toto bude možné, ale v písemné žádosti musí být uveden jasně
vymezený účel, kde bude znak použit. Dále se předběžně jednalo o pokácení thují u severní
zdi hřbitova. Naprostá většina nájemců hrobů u této zdi je pro pokácení, neboť kořeny thují
poškozují zeď i některé hroby. Řešení dlužníků se projednalo a zastupitelé se shodli na
pohovoru s těmito dlužníky a následně se rozhodne o dalším postupu.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 27.6. 2016
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 46/2016 schválilo program.
Schváleno všemi hlasy.
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2./ usnesením č. 47/2016 schvaluje předložený aktualizovaný PSZ v k.ú. Bělčice.
Schváleno všemi hlasy.

3./ usnesením č. 48/2016 schvaluje, na doporučení hodnotící komise VŘ, rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě u
MŠ‟, nejvýhodnější nabídku předložila firma Stavby BOKR s.r.o. s cenou 3.048.537,- Kč bez DPH.

Schváleno všemi hlasy.

4./ usnesením č. 49/2016 schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
„Oprava a modernizace CAS Tatra 815‟, nejvýhodnější nabídku předložila firma Požární technika
KOMET s.r.o. s cenou 1.081.335,- Kč bez DPH.
Schváleno všemi hlasy.

5./ usnesením č. 50/2016 schvaluje vypracované kroniky města Bělčice za rok 2012, 2013 a
souhrnného přehledu 1989 – 2011.
Schváleno všemi hlasy.

6./ usnesením č. 51/2016 odkládá projednání analýzy eCentre, a.s., - úspory energií na příští
zasedání zastupitelstva.
Schváleno všemi hlasy.

7./ usnesením č. 52/2016 schvaluje nákup technologie Infraset od firmy Empemont s.r.o., na
opravy výtluků místních komunikacích. U verze STANDART by konečná cena byla 230.400,Kč bez DPH.
Schváleno všemi hlasy.
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8./ usnesením č. 53/2016 schvaluje žádost paní Riedlové – využít travnatý pozemek
v Sokolské ulici jako malé dětské hřiště.
Schváleno všemi hlasy.
9./ usnesením č. 54/2016 schválilo odložit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 979/1
v k.ú. Bělčice a obci Bělčice, dle GP č. 445-49/2015 vypracovaného ing. Františkem Koktánem, na
žádost paní Puškárové do příštího zasedání zastupitelstva.
Schváleno všemi hlasy.
10./ usnesením č. 55/2016 schválilo odložit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 979/1
v k.ú. Bělčice a obci Bělčice, dle GP č. 449-30/2016 vypracovaného ing. Františkem Lebedou, na
žádost paní Machové do příštího zasedání zastupitelstva.
Schváleno všemi hlasy.

Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 17.00 hod.

Zapsala dne 29.6.2016 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:

Sejmuto dne:
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