Z Á P I S
z jednání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne 28.7. 2016
od 19.00 h v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích
Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Šilha, Srbová, ing. Zeman K., Novotný, Kočí
Omluven: Puškár, Hrkľová

Nepřítomen: Zeman J.

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

Body jednání:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu
Projednání a schválení spisového a skartačního řádu města Bělčice
Projednání a schválení návrhu na změnu hranice KÚ
Žádost paní Caltové na přezkoumání a opravu kanalizace mezi domy č.p. 158,188, 80
v Rožmitálské ulici
5. Projednání a schválení darovací smlouvy od JČ Kraje (cesta v k.ú. Záhrobí)
6. Projednání a schválení smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030032848/002
s E.ON Česká republika, s.r.o. (připojení hasičské zbrojnice v obci Hostišovice)
7. Projednání a schválení smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030031078/001
s E.ON Česká republika, s.r.o. (připojení parc. č. 90/12 v k.ú. Újezdec)
8. Projednání analýzy eCentre, a.s. – úspory energií
9. 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.
10. 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.
11. Diskuze – info o CAS, získané dotace, jiné…

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 3 další body (viz bod č. 11,12,13 v usnesení).
Prvním bodem jednání bylo projednání a schválení spisového a skartačního plánu města
Bělčice, jehož návrh byl již odsouhlasen Státním archivem Strakonice.
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Poté byl projednán a předložen návrh na změnu hranice k.ú. Bělčice číslo 1 (změna se
navrhuje jako součást komplexní pozemkové úpravy)- tj. převod parcel KN 670, 671, 672
z k.ú. Hostišovice (obec Bělčice). Nově navrhovaná hranice k.ú. povede po stávajících
hranicích parcel, jejichž průběh je v terénu vyšetřen v rámci ZPH (náčrty ZPH 365/8, 365/9)
při KPÚ Bělčice a bude po ní veden obvod KPÚ Bělčice.
Dalším bodem bylo projednání žádosti paní Caltové o opravu kanalizace v Bělčicích,
Rožmitálská ulici mezi domy č.p. 158, 188, 80.
Následně byla projednána a předložena ke schválení darovací smlouva od Jihočeského
kraje (cesta v k.ú. Záhrobí) a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030032848/002
(připojení hasičské zbrojnice v obci Hostišovice) a č. 1030031078/001 s E.ON Česká
republika, s.r.o. (připojení parc. č. 90/12 v k.ú. Újezdec). Dále byla projednána nabídka
společnosti eCentre, a.s. – úspory energií (viz bod č. 8).
Dalším bodem bylo projednání žádostí na 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 (viz bod č. 9) a 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 (viz bod č. 10).
V doplněných bodech se projednala výše vlastního podílu na akci „ Dětská hřiště
v našem malém městě“, na kterou bylo žádáno u MMR v rámci programu 11781 – Podpora
rozvoje regionů. Vlastní podíl činí min. 136.263,- Kč (viz bod č. 11), výše vlastního podílu na
akci „Oprava kapličky v Záhrobí“, na kterou bylo žádáno u MZe – poskytování dotací v rámci
dotačního programu 16 na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro r. 2016,
vlastní podíl činí min. 145 595,- Kč (viz bod č.12) a finanční dar pro SOB na vydání knihy pro
děti v rámci projektu „Blatenskem s důlními skřítky“. Po vydání knihy město obdrží
v hodnotě daru počet těchto knih (viz bod č.13).
Na závěr proběhla diskuze přítomných zastupitelů. Diskutovalo se o probíhající rekonstrukci
CAS a o průběhu vypracování územního plánu a komunitního centra pro seniory.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 28.7. 2016
Zastupitelstvo města Bělčice:

1./ usnesením č. 56/2016 schválilo program.
Schváleno všemi hlasy.
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2./ usnesením č. 57/2016 schvaluje předložený spisový a skartační řád města Bělčice.
Schváleno všemi hlasy.

3./ usnesením č. 58/2016 schvaluje návrh na změnu hranice k.ú. Bělčice číslo 1 (změna se
navrhuje jako součást komplexní pozemkové úpravy)- tj. převod parcel KN 670, 671, 672
z k.ú. Hostišovice (obec Bělčice). Nově navrhovaná hranice k.ú. povede po stávajících
hranicích parcel, jejichž průběh je v terénu vyšetřen v rámci ZPH (náčrty ZPH 365/8,365/9)
při KPÚ Bělčice a bude po ní veden obvod KPÚ Bělčice.
Schváleno všemi hlasy.

4./ usnesením č. 59/2016 schvaluje opravu kanalizace v Bělčicích, Rožmitálská ulice mezi
domy čp. 158,188,80 na žádost paní Caltové.
Schváleno všemi hlasy.

5./ usnesením č. 60/2016 schvaluje darovací smlouvu č. 010/16/134/03/00 od Jihočeského
kraje (ostatní komunikace-silnice III. třídy v k.ú. Záhrobí).
Schváleno všemi hlasy.

6./ usnesením č. 61/2016 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030032848/002 (připojení hasičské zbrojnice v obci Hostišovice) s E.ON Česká republika,
s.r.o.
Schváleno všemi hlasy.

7./ usnesením č. 62/2016 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030031078/001 (připojení parc. č. 90/12 v k.ú. Újezdec) s E.ON Česká republika, s.r.o.

Schváleno všemi hlasy.
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8./ usnesením č. 63/2016 schvaluje v rámci samostatné působnosti podporu projektu:
,,Snížení nákladů na nákup elektrické energie a zemního plynu, pro město Bělčice a
příspěvkovou organizaci města prostřednictvím sdružené poptávky s ostatními obcemi a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytování služeb. Projekt bude realizovaný
společností eCentre a.s.“
Schváleno všemi hlasy.

9./ usnesením č. 64/2016 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.

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 2 hlasy

10./ usnesením č. 65/2016 schválilo 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.

Pro : 7 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 1 hlas

11./ usnesením č. 66/2016 projednalo a schválilo výši vlastního podílu na akci „ Dětská hřiště v našem
malém městě“, na kterou bylo žádáno u MMR v rámci programu 11781 – Podpora rozvoje regionů.
Vlastní podíl činí min. 136.263,- Kč (celkové náklady budou činit 454.210,- Kč)
Schváleno všemi hlasy.

12./ usnesením č. 67/2016 schválilo výši vlastního podílu na akci „Oprava kapličky v Záhrobí“, na
kterou bylo žádáno u MZe – poskytování dotací v rámci dotačního programu 16 na udržování a
obnovu kulturního dědictví venkova pro r. 2016. Vlastní podíl činí min. 145.595,- Kč (celkové náklady
na akci budou činit 485.315,- Kč).
Schváleno všemi hlasy.
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13./ usnesením č. 68/2016 schválilo finanční dar ve výši 11.000 Kč pro SOB na vydání knihy pro děti
v rámci projektu „Blatenskem s důlními skřítky“. Po vydání knihy město obdrží jako protihodnotu tyto
knihy v adekvátním počtu vůči poskytnutému daru.
Schváleno všemi hlasy.

Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 20.30 hod.

Zapsala dne 29.7.2016 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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