Z Á P I S
z jednání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne 12.07. 2017
od 18.00 hod v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích

Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Srbová, ing. Zeman K., Kočí, Hrkľová, Puškár, Šilha, Kylianová
Omluven: Mazal
Ověřovatelé zápisu: Převrátil, ing. Zeman K.
Zápis z minulé schůze byl schválen.
Body jednání:
1. Schválení programu
2. Předání osvědčení novým členům zastupitelstva
3. Projednání spolupráce s destinační společností Píseckem s.r.o. (na prezentaci se dostavil jednatel
společnosti p. Jánský))
4. Projednání a schválení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Bělčice
5. Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí Hornosín
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky města Bělčice, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy a mateřské školy
7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bělčice – p- Šilhavý (náklady na dopravu výletu
místních seniorů)
8. Schválení výběru zhotovitele v rámci akce Výměna oken a vchodových dveří budovy radnice
v Bělčicích (doporučení komise výběrového řízení)
9. Žádost p. Pánka o prodej části pozemku parc. č. 691/1 v k.ú. Újezdec
Doplněno:
10. Žádost pana Hořejše o opětovné projednání ve věci prodeje části pozemku 823/2 v k.ú. Újezdec
Diskuze – různé

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 program bude rozšířen o 1 bod – č. 10.
Nejprve bylo po složení slibu a předání osvědčení novým zastupitelům obce, kteří jako
náhradníci nastupují za odstupující zastupitele – Josefa Zemana a Zbyňka Novotného.
Poté bylo schváleno projednání projednání další spolupráce a podepsání rámcové
smlouvy s destinační společností Písecko s.r.o. Z podepsání smlouvy nevyplývají pro obec
žádné finanční závazky, smlouva je na dobu určitou do 31.12. 2019.
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Dále bylo projednáno schválení udělení výjimky z počtu žáků ve třídě v ZŠ pro školní rok
2017/2018, schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí
Hornosín, schválení Obecně závazné vyhlášky města Bělčice, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy a mateřské školy a žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu města, kterou podal p. Šilhavý, a to na uhrazení dopravného na výlet místních
seniorů.
Následně byl projednán a schválen zhotovitel akce Výměna oken a vchodových dveří budovy
radnice v Bělčicích na doporučení komise výběrového řízení v rámci poskytnuté dotace Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v r. 2017.
Posledním bodem bylo projednání žádosti p. Pánka o prodej části pozemku parc. č. 691/1
v k.ú. Újezdec a žádost p. Hořejše o prodej části pozemku parc. č. 832/2 v k.ú. Újezdec.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 12.07. 2017
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 59/2017 schválilo navržený program s tím, že program bude rozšířen o bod
č. 10.
Schváleno všemi hlasy.
2./ usnesením č. 60/2017 schválilo po složení slibu 2 nové zastupitele (náhradníky), kteří
doplní požadovaný počet členů zastupitelstva za odstupující zastupitele – Josefa Zemana a
Zbyňka Novotného.
Schváleno všemi hlasy.
3./ usnesením č. 61/2017 schválilo a souhlasí s podepsáním rámcové smlouvy s destinační
společností Píseckem s.r.o.
Schváleno všemi hlasy.
4./ usnesením č.62/2017 schválilo udělení výjimky z počtu žáků v jedné třídě v ZŠ pro školní
rok 2017/2018.
Schváleno všemi hlasy.
5./ usnesením č. 63/2017 schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu
základní školy s obcí Hornosín.
Schváleno všemi hlasy.
6./ usnesením č. 64/2017 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Bělčice, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.
Schváleno všemi hlasy.
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7./ usnesením č. 65/2017 schválilo žádost o poskytnutí dotace ve výši 8675,70 Kč z rozpočtu
města – p. Šilhavý, a to na uhrazení nákladů spojených s dopravou na výlet místních seniorů.
Schváleno všemi hlasy.
8./ usnesením č. 66/2017 schvaluje výběr zhotovitele v rámci akce „Výměna oken a
vchodových dveří budovy radnice v Bělčicích” na doporučení komise výběrového řízení.
Z doručených nabídek byla vybrána jako 1. firma Truhlářství Milan Blažek (392 476 Kč), 2. Jan
Prexl – Truhlářství (494 046,60 Kč), 3. Truhlářství Petr Kaiser s.r.o. (528 689 Kč).
Schváleno všemi hlasy.
9./ usnesením č. 67/2017 schválilo odložení žádosti pana Pánka o prodej části pozemku
parc. č. 691/1 v k. ú. Újezdec z důvodu nutnosti provést místní šetření.
Schváleno všemi hlasy.
10./ usnesením č. 68/2017 schválilo odložení žádosti p. Hořejše o opětovné projednání ve
věci prodeje části pozemku 823/2 v k.ú. Újezdec na příští jednání a pověřuje starostu o
vyvolání jednání s dotčenými vlastníky pozemků.
Schváleno všemi hlasy.
Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 19.30 hod.
Zapsala dne 13.07.2017 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:
Sejmuto dne:
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