Z Á P I S
z jednání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne 26.10. 2017
od 18.00 hod v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích

Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Srbová, Kočí, Puškár, Kyliánová, Mazal, Šilha, Ing. Zeman,
Hrkľová
Ověřovatelé zápisu: Převrátil, Mašek
Zápis z minulé schůze byl schválen.

Body jednání:
1. Schválení programu.
2. Projednání žádosti manželů Frydryškových o prodej pozemku parc.č. 245/4 v k.ú. Tisov
(výměra 109 m²) – prodej byl schválen již v roce 1996.
3. Projednání žádosti o finanční podporu DOMOVA PRO SENIORY v Blatné v roce 2017.
4. Projednání možnosti odkoupit pozemek pod stavbou vodojemu a jeho okolí od Lesů ČR.
5. Projednání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Bělčice na rok 2018.
6. Projednání nabídky odkupu pozemku parc. č. 1232/28 v k.ú. Bělčice od paní Mrázkové a
paní Slavíkové.
7. Projednání pojistného plnění škodné události na obecním vodojemu v Bělčicích.
8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2018.
9. Projednání přeložky telekomunikačního vedení v místě budoucích parcel určených na
výstavbu nových RD v ulici 1. Máje směr Podruhlí.
10. Projednání nabídky firmy Galileo na dodání internetových stránek Městu Bělčice.
11. Schválení rozeslání výzev o vypracování nabídky 3 firmám v rámci akce „Čisté a uklizené
Bělčicko”.
Doplněno:
12. Schválení kroniky 2015.
13. Opětovná žádost p. Hořejše o odkup části pozemku parc. č. 832/2 v k.ú. Újezdec.
Diskuze – koupě nových kolostavů, nabídka umístění kontejnerů na použitý olej
z domácností, další

Jednání zastupitelstva zahájil starosta města Bělčice Pavel Vejšický, přivítal přítomné,
konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a seznámil s navrženým programem. Navržený
program, který byl rozšířen o dva body a to bod č. 13 a 14 (uvedeno výše) byl schválen.
Ověřovatelé zápisu byli určeni: p. Převrátil, p. Mašek.
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Nejprve byla předložena ke schválení žádost manželů Frydrýškových o prodej pozemku
parc. č. 245/4 v k.ú. Tisov a žádost o finanční podporu DOMOVA PRO SENIORY v Blatné ještě
na letošní rok.
Poté byla projednána možnost odkoupit pozemek pod stavbou vodojemu a jeho okolí od
majitele pozemků Lesů ČR s.p., žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Bělčice na rok
2018 a dále byla projednána nabídka na odkup pozemku parc. č. 1232/28 v k.ú. Bělčice od
paní Mrázkové a paní Slavíkové.
Dalším bodem bylo projednání pojistného plnění škodné události na obecním vodojemu v
Bělčicích.
Následně byla projednáno, co bude předmětem podání žádosti o poskytnutí dotace
Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 a
projednání přeložky telekomunikačního vedení v místě budoucích parcel určených na
výstavbu nových RD v ulici 1. Máje, směr Podruhlí.
Dalším bodem bylo projednání nabídky firmy Galileo na vytvoření nových internetových
stránek pro Město Bělčice.
Poté bylo projednáváno a schváleno rozeslání výzev o vypracování nabídky 3 firmám
v rámci akce „Čisté a uklizené Bělčicko”.
Následovalo projednání a schválení kroniky 2015. Před diskuzí byla projednána opětovná
žádost p. Hořejše o odkup části pozemku parc. č. 832/2 v k.ú. Újezdec.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 26.10.2017
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 99/2017 schválilo navržený program s tím, že bude rozšířen o boby č. 13 14.
Schváleno všemi hlasy.
2./ usnesením č. 100/2017 schválilo prodej pozemku parc. č. 245/4 v k.ú. Tisov (výměra 109
m²) manželům Frydryškovým (prodej byl schválen již v roce 1996).
Schváleno všemi hlasy.
3./ usnesením č. 101/2017 schválilo žádost o finanční podporu DOMOVA PRO SENIORY
v Blatné v roce 2017, a to v částce celkem 21.393,-Kč (2x antidekubitní matrace 14.833,- a
2x antidekubitní gelový sedák 6.560,-)
Schváleno všemi hlasy.
4./ usnesením č.102/2017 projednalo a souhlasí otevřít jednání se zástupci Lesů ČR s.p.
ohledně odkupu pozemků pod stavbou vodojemu v Bělčicích a jeho okolí.
Schváleno všemi hlasy.
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5./ usnesením č. 103/2017 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu města Bělčice na rok 2018
takto:
Domov pro seniory Blatná: 22.250,-Kč (3x antidekubitní matrace)
Jezdecký spolek Bělčice: 30.000,-Kč (pachtovné, jezdecké potřeby)
TJ Sokol Bělčice: 30.000,-Kč (věcné dary do soutěží-šipkaři, ceny na akce pro děti-3x)
Rybáři Bělčice: 20.000,-Kč (zajištění nákladů na pořádání rybářských závodů pro děti
a nákup vybavení pro údržbu rybníků)
Oblastní charita Strakonice: 4.000,-Kč (náklady na Pečovatelskou službu-dva občané)
Svaz tělesně postižených: 5.000,-Kč (zajištění činnosti)
Autoklub v AČR Bělčice: 30.000,-Kč (pokrytí nákladů na pořádání motokrosových závodů a
nákup elektrocentrály)
Bělčické mažoretky: 60.000,-Kč (pronájmy prostor, topení, voda, energie, kostýmy,
doprava na soutěže, sportovní pomůcky
Schváleno všemi hlasy.
6./ usnesením č. 104/2017 projednalo a předběžně schválilo nabídku odkupu pozemku parc.
č. 1232/28 v k.ú. Bělčice od paní Mrázkové a paní Slavíkové. Cena zastupitelstva byla
navržena na 150 Kč/m². Navrhovaná cena vlastníků 180 Kč/m² je z důvodu následných
velkých investic příliš vysoká. Zastupitelstvo pověřuje starostu k dalšímu jednání s vlastníky.
Schváleno všemi hlasy.
7./ usnesením č. 105/2017 projednalo pojistné plnění škodné události na obecním
vodojemu v Bělčicích – spoluúčast po viníkovi škody ve výši 1 000,- Kč, která byla odečtena
z celkového plnění, se požadovat nebude.
Schváleno všemi hlasy.
8./ usnesením č. 106/2017 souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018, jejímž předmětem bude
pořízení nových přístřešků na autobusových zastávkách v okolních spádových obcích a městě
Bělčice.
Schváleno všemi hlasy.
9./ usnesením č. 107/2017 schvaluje investici do přeložení telekomunikačního vedení
v místě budoucích parcel určených na výstavbu nových RD v ulici 1. Máje, směr Podruhlí.
Částka, která bude vyčíslena od firmy CETIN, bude započítána do částky za 1 m² při prodeji
dotčených pozemků.
Schváleno všemi hlasy.
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10./ usnesením č. 108/2017 projednalo a schválilo nového poskytovatele internetových
stránek města Bělčice, a to firmu Galileo Corporation s.r.o.
Schváleno všemi hlasy.
11./ usnesením č. 109/2017 schválilo rozeslání výzev na pořízení komunálního traktoru
v rámci projektu „Čisté a uklizené Bělčicko” těmto 3 firmám:
Y-CZ s.r.o.,Neplachov 129,373 65 Dolní Bukovsko
Newia s.r.o. Staňkov, Americká 404, 345 61
Liva Předslavice, Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Schváleno všemi hlasy.
12./ usnesením č. 110/2017 schválilo zpracování kroniky za rok 2015, kterou předložila
kronikářka Marta Váchová.
Schváleno všemi hlasy.
13./ usnesením č. 111/2017 zamítlo prodej části pozemku parc. č. 832/2 v k.ú Újezdec a
obci Bělčice, o kterou opakovaně žádal p. Jaroslav Hořejš, bytem B. Němcové 1067, 388 01
Blatná.
Zamítnuto všemi hlasy.
14./ usnesením č. 112/2017 schválilo nabídku na umístění kontejneru na sběr použitého
jedlého oleje od obyvatel, firmy Libor Černohlávek. Starosta je pověřen k dalšímu jednání.
Schváleno všemi hlasy.
Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 19.30 hod.
Zapsala dne 27.10.2017 Hana Bobková

Ověřovatelé:

Převrátil

Mašek

Pavel Vejšický – starosta města

Zápis je vyvěšen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Vyvěšeno dne: 30. 10. 2017
Sejmuto dne: 15. 11. 2017
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