Z Á P I S
z jednání zastupitelstva města Bělčice, které se konalo dne 28.05.2015 v 19 h v zasedací
místnosti radnice v Bělčicích.
Přítomni: Vejšický, Mašek, Šilha, ing. K. Zeman, Převrátil, Srbová, Puškár, Novotný, Hrkľová
Nepřítomen: J. Zeman, Kočí
Ověřovatelé zápisu: ing. Zeman,
Převrátil
Omluven: Kočí
Dle prezenční listiny bylo přítomno 5 občanů.
Zápis z minulé schůze byl schválen.
Program:
Body jednání:

1./ Schválení programu
2./ Odkup částí pozemků v k.ú. Bělčice parc.č. 1198/1 a 1198/4 od pana Josefa Zemana
z důvodu zde umístěného obecního vrtu
3./ Žádost pana Josef Kmetíka o prodej části pozemku parc. č. 267/75 a parc.č. 80 v k.ú.
Závišín a obci Bělčice /zahrádkářská osada/ dle přiložené mapy
4./ Smlouva
o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330022138/001 a č.: ZP014330025002/001
5./ Zadání zpracování podrobné dokumentace k vydání stavebního povolení pro provedení
stavby rekonstrukce kanalizace a jejích přípojek v celé délce průtahu silnice III/1765 a
souvisejících ploch (Újezdecká)
6./ Odkup pozemku od pana Brunera parc.č. 1072/4 v k.ú. Bělčice /U třech křížů/
7./ Žádost pana Jiřího Gregoroviče ml. o odkoupení části pozemku parc. č. 972 a části
pozenku parc. č. 976 v k.ú. Bělčice z důvodu výstavby RD
8./ Žádost o povolení konání jezdeckých závodů dne 27.6.2015
9./ Diskuze: radary, infraset Topas, pouť, prodej VO kontejnerů

Zasedání zahájil starosta města Bělčice Pavel Vejšický, přivítal přítomné, konstatoval, že
jednání je usnášeníschopné a seznámil s navrženým programem. Program jednání byl
schválen.

V úvodu jednání byl schválen odkup částí pozemků v k.ú. Bělčice na parc. č. 1198/1 a 1198/4
od pana Josefa Zemana ( je zde umístěn obecní vrt, který je používán zavlažování
fotbalového hřiště). Dále byla předběžně schválena žádost pana Josef Kmetíka o prodej části
pozemku parc. č. 267/75 a parc. č. 80 v k.ú. Závišín a obci Bělčice v zahrádkářské osadě za 50
Kč/m2.
Taktéž byly doporučeny ke schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP014330022138/001 a ZP-014330025002/001 se společností E.ON Distribuce a.s. Dále
zastupitelstvo odsouhlasilo zpracování podrobné dokumentace k vydání stavebního povolení
pro provedení stavby rekonstrukce kanalizace a jejích přípojek v celé délce průtahu silnice
III/1765 a souvisejících ploch v ulici Újezdecká. Dále byl schválen případný odkup pozemku
od pana Brunera – parc.č. 1072/4 v k.ú. Bělčice (U třech křížů). Panu Brunerovi bude
navržena cena 50,- Kč/m2. Následně byla projednána žádost pana Jiřího Gregoroviče ml. o
odkoupení části pozemku parc. č. 972 a části pozemku parc. č. 976 v k.ú. Bělčice a obci
Bělčice do svého vlastnictví z důvodu výstavby RD. V posledním bodu byla schválena žádost
Jezdeckého spolku Bělčice o konání jezdeckých závodů dne 27.6.2015. V závěrečné diskusi se
řešilo možné umístění ukazatelů rychlosti v obci Bělčice a hovořilo se o organizování poutě
v Bělčicích. Zastupitelstvo se shodlo, že velkoobjemové kontejnery lze prodat. Cena byla
stanovena na 12,-Kč/kg. Nakonec byla projednána nabídka firmy Topas na infraset, kterou
nebudeme v současné době akceptovat.
Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 28.05.2015:
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 46/2015 schválilo návrh předloženého programu. Schváleno všemi hlasy.
2./ usnesením č. 47/2015 schválilo odkup částí pozemků v k.ú. Bělčice parc. č. 1198/1 a
1198/4 od pana Josefa Zemana za 100,-Kč/m2 do vlastnictví města Bělčice. Schváleno všemi
hlasy.
3./ usnesením č. 48/2015 schválilo předběžně prodej části pozemku parc. č. 267/75 a
pozemku parc. č. 80 v k.ú. Závišín a obci Bělčice na žádost pana Josefa Kmetíka. Žadatel
doloží geometrický plán. Poté bude vyhlášen záměr prodeje pozemků. Schváleno všemi
hlasy.
4./ usnesením č. 49/2015 schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene č.ZP014330022138/001 a ZP-014330025002/001 se společností E.ON Distribuce a.s. Schváleno
všemi hlasy.
5./ usnesením č. 50/2015 schválilo zadání zpracování podrobné dokumentace k vydání
stavebního povolení pro provedení stavby a rekonstrukce kanalizace a jejích přípojek v celé
délce průtahu silnice III/1765 Újezdecká a souvisejících ploch firmě Ateliér SIS- Ing. František
Stránský. Schváleno všemi hlasy.

6./ usnesením č. 51/2015 schválilo odkup pozemku od pana Brunera parc. č. 1072/4 v k. ú.
Bělčice a obci Bělčice /U třech křížů/. Panu Brunerovi bude navržena cena 50,- Kč/m2.
Schváleno všemi hlasy.
7./ usnesením č. 52/2015 schválilo předběžně prodej částí pozemku parc. č. 972 a 976 v k. ú.
Bělčice, obci Bělčice na žádost pana Jiřího Gregoroviče. Žadatel doloží geometrický plán. Poté
bude vyhlášen záměr prodeje pozemků. Schváleno všemi hlasy.
8./ usnesením č. 53/2015 schválilo konání jezdeckých závodů dne 27.6.2015 na obecním
pozemku okolo „třech křížů“. Pro 8 hlasů, zdržel se hlasování 1 hlas.

Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 21.00 h

Zapsala dne 27.04.2015 Hana Bobková

Ověřovatelé: Převrátil, ing. Zeman

Pavel Vejšický
starosta města

Vyvěšeno: 2.6. 2015

Sejmuto: 18.6. 2015

