Z Á P I S
z mimořádného jednání zastupitelstva města Bělčice, které se konalo dne 5.5.
2016 od 18.00h v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích.

Přítomni:
Vejšický, Převrátil, Mašek, Novotný, Srbová, ing. Zeman K., Hrkľová, Puškár
Omluven: Šilha

Nepřítomen: J. Zeman

Ověřovatelé zápisu: Převrátil, ing. Zeman K.

Zápis z minulé schůze byl schválen.

Body jednání:
1. Schválení programu

2. Projednání realizace „Naučná stezka Bělčice“
a) realizaci „Naučné stezky Bělčice” v lokalitě lesního porostu na Slepičí hoře v Bělčicích
na pozemcích parc.č. 1569/1, 1563/1, 1681/4 v k.ú. Bělčice a obci Bělčice
b) podání žádosti a čerpáním dotační podpory v rámci Operačního prog. PRV 2014 –
2020 (Ministerstvo zemědělství ČR) v prioritní ose 8.5.2 „Neproduktivní investice v
lesích”
c) bere na vědomí zodpovědnost města za pohyb a případné škody na zdraví osob v
důsledku vstupu na „Naučnou stezku Bělčice”

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.
Následovalo projednání bodu č. 2.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 5.5. 2016
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 36/2016 schválilo program.
Schváleno všemi hlasy.
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2./ usnesením č. 37/2016 schválilo:
a) realizaci „Naučné stezky Bělčice” v lokalitě lesního porostu na Slepičí hora v
Bělčicích na pozemcích parc.č. 1569/1, 1563/1, 1681/4 v k.ú. Bělčice a obci
Bělčice
b) podání žádosti a čerpáním dotační podpory v rámci Operace PRV 2014 – 2020
(Ministerstvo zemědělství ČR) v prioritní ose 8.5.2 „Neproduktivní investice v
lesích”
c) bere na vědomí zodpovědnost města za pohyb a případné škody na zdraví osob
v důsledku vstupu na „Naučnou stezku Bělčice”
Schváleno všemi hlasy.

Následně si vzal slovo zastupitel pan Zbyněk Novotný, který
ostatní informoval, že v kauze ČEPRO – krádeže pohonných
hmot, nebyl obviněn ze žádného trestného činu.
Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 18.30 hod.

Zapsala dne 6.5.2016 Hana Bobková

Ověřovatelé: Převrátil

Ing. Zeman Karel

Pavel Vejšický – starosta města

Zápis je vyvěšen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Vyvěšeno dne: 6.5. 2016

Sejmuto dne: 21.5. 2016
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