Z Á P I S
z jednání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne 1.9.2016
od 19.00 h v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích
Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Šilha, Srbová, ing. Zeman K., Puškár, Hrkľová
Omluven: Novotný, Kočí

Nepřítomen: Zeman J.

Ověřovatelé zápisu: Převrátil, ing. Zeman K.
Zápis z minulé schůze byl schválen.
Body jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Schválení programu
Projednání hospodaření s obecními lesy v následujícím období
Projednání žádosti o finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov
Projednání žádosti a schválení čerpání investičního fondu na opravy budovy ZŠ č.p. 69
Projednání a schválení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Bělčice
Projednání žádosti JČ kraje o podepsání darovací smlouvy č. 010/16/077/03/00 (část silnice
v k.ú. Hostišovice – spojka směr Drahenice u Návesního rybníku)
Projednání žádosti paní Michaely Eberové na směnu pozemků v k.ú. Tisov
Projednání žádosti o jednorázový finanční dar pro těžce nemocnou 14ti letou Barborku
Sedláčkovou z Českých Budějovic.
Projednání nabídky D.A.S. pojištění právní ochrany obce
Schválení prodeje části pozemku parc. č. 979/1 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice, dle GP Č. 44930/2016 vypracovaného Ing. Františkem Lebedou, na žádost paní Machové
Zapojení se do akce Českého Červeného Kříže pro děti ,,První pomoc není věda“
Projednání aktualizace Veřejně závazných vyhlášek
Projednání zrušení JSDHO ev.č. 316 113 Újezdec
Záměr prodeje části pozemku na žádost manželů Puškárových
Diskuze – Info o CAS, dětská hřiště, kaplička v Záhrobí aj.

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 bude rozšířen o 2 další body (viz bod č. 13 a 14).
Druhým bodem jednání bylo projednání hospodaření s obecními lesy v následujícím období po
skončení stávající nájemní smlouvy. Jednání se zúčastnil Mgr. Josef Kaiser a Ing. Luboš Havlena, kteří
přednesli podrobnou zprávu o hospodaření v obecních lesích a žádost o prodloužení nájemní smlouvy
na další období. Zastupitelé se shodli, že bude nutné v měsíci září svolat pracovní jednání, na kterém
se celá záležitost s obecními lesy projedná a zpracuje se více možností, jak dále postupovat.
Poté byla projednána a schválena žádost o finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice
živočichů Makov.
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Dalším bodem bylo projednání a schválení čerpání investičního fondu na opravy budovy ZŠ č.p.
69 a následovalo projednání a schválení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Bělčice.
Následně byla projednána a předložena ke schválení darovací smlouva č. 010/16/077/03/00
(část silnice v k.ú. Hostišovice – spojka směr Drahenice u Návesního rybníku) do majetku JČ kraje.
Dalším bodem bylo projednání žádosti na směnu pozemků v k.ú. Tisov. Rozhodnutím
zastupitelstva se směna odkládá z důvodu nutnosti provést místní šetření.
Dále byla projednána žádost o jednorázový finanční dar pro těžce nemocnou 14ti letou
Barborku Sedláčkovou z Českých Budějovic a projednání nabídky D.A.S. pojištění právní ochrany
obce.
Poté byl projednán a schválen prodej 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.
Následně byla projednána nutnost aktualizace platných Veřejně závazných vyhlášek.
V doplněných bodech se projednalo zrušení JSDHO Újezdec ev.č. 316113 z důvodu
nedostatečného počtu aktivních členů jednotky JPO (SDH Újezdec bude pokračovat stále jako
doposud bez omezení) a 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 manželů
Puškárových.
Na závěr proběhla diskuze přítomných zastupitelů. Diskutovalo se o probíhající rekonstrukci
CAS, výstavbě dětského hřiště, probíhající obnově kapličky v Záhrobí a jiné.
Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 01.09. 2016
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 69/2016 schválilo program rozšířený o dva body (13 a 14).
Schváleno všemi hlasy.

2./ usnesením č. 70/2016 schvaluje návrh svolat jednání, ohledně hospodaření s obecními lesy po
skončení nájemní smlouvy, během měsíce září.
Schváleno všemi hlasy.

3./ usnesením č. 71/2016 schvaluje finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů
Makov ve výši 2000,- Kč.
Schváleno všemi hlasy.

4./ usnesením č. 72/2016 schvaluje čerpání investičního fondu na opravy budovy ZŠ č.p. 69.
Schváleno všemi hlasy.
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5./ usnesením č. 73/2016 schvaluje udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ
2016/2017.

pro školní rok

Schváleno všemi hlasy.

6./ usnesením č. 74/2016 schvaluje vyhlášení záměru darovat část pozemku parc. č. 701/1 v k.ú.
Hostišovice a obci Bělčice dle GP č. 136-22/2016 nově vzniklá parc. č. 701/5 bude mít výměru 314 m²
a část pozemku parc. č. 701/2 v k.ú. Hostišovice a obci Bělčice dle GP č. 136-22/2016 nově vzniklá
parc. č. 701/7 bude mít výměru 6 m². Žádost a darovací smlouva č. 010/16/077/03/00 byla
vypracována Jihočeským krajem. Jedná se o část silnice v k.ú. Hostišovice – spojka směr Drahenice u
Návesního rybníku. Výše uvedené pozemky, které jsou předmětem daru do majetku Jihočeského
kraje, jsou zastavěny stavbou silnice III/1734.
Schváleno všemi hlasy.

7./ usnesením č. 75/2016 schvaluje odložení žádosti paní Michaely Eberové na směnu pozemků v k.ú.
Tisov na příští jednání. Do té doby bude provedeno místní šetření.
Schváleno všemi hlasy.

8./ usnesením č. 76/2016 schvaluje jednorázový finanční dar 2000,- Kč pro těžce nemocnou 14ti
letou Barborku Sedláčkovou z Českých Budějovic.
Schváleno všemi hlasy.

9./ usnesením č. 77/2016 neschválilo rozhodnutí akceptovat nabídku D.A.S. pojištění právní ochrany
obce.
Pro: 0 hlasů

Proti: 7 hlasů

Zdržel se: 1 hlas

10./ usnesením č. 78/2016 schválilo prodej 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 Marcely Machové,
bytem U Čertova kamene 817, 388 01 Blatná. Nově vzniklá část parc. č. 979/18 bude mít výměru
celkem 1052 m². Cena byla stanovena 100,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem a uzavřením
smlouvy hradí žadatelka. Rovněž daň z nabytí nemovité věci bude hradit žadatelka.
Schváleno všemi hlasy.
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11./ usnesením č. 79/2016 schválilo rozhodnutí neakceptovat nabídku IV-Nakladatelství s.r.o. v rámci
projektu Českého červeného kříže ,,První pomoc není věda“ určeného pro děti.
Schváleno všemi hlasy.

12./ usnesením č. 80/2016 schválilo připravit aktualizaci všech platných veřejně závazných vyhlášek
obce.
Schváleno všemi hlasy.

13./ usnesením č. 81/2016 schválilo zrušení JSDHO Újezdec ev.č. 316 113. SDH Újezdec bude
pokračovat i nadále.
Schváleno všemi hlasy.

14./ usnesením č. 82/2016 schválilo 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 (nově vzniklá
parc. č. 979/17 bude mít výměru 1037 m²). Navrženo 100,- Kč/m². Na žádost manželů Puškárových.
Schváleno všemi hlasy.

Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 20.30 hod.

Zapsala dne 5.9.2016 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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