Z Á P I S
z jednání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne 27.04.2017
od 18.00 h v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích

Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Srbová, ing. Zeman K., Kočí, Novotný, Hrkľová
Omluven: Puškár, Šilha
Nepřítomen: Zeman J.
Ověřovatelé zápisu: Převrátil, ing. Zeman K.
Zápis z minulé schůze byl schválen.
Body jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu
Žádost o spolupráci – Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Žádost p. Pěcha o prodej pozemku parc.č. 349/3 v k.ú. Tisov
Žádost p. Vrány a p. Voráčka o prodej části pozemku parc. č. 701/3 v k.ú. Hostišovice
Žádost paní Kotrlíkové o prodej části pozemku parc. č. 60/4 v k.ú. Hostišovice
Schválení dodavatele nového obecního vozidla dle zaslaných nabídek

Doplněno:
7. Žádost p. Hořejše o prodej části pozemku parc. č. 832/2 v k.ú. Újezdec
8. Žádost paní Štorové o prodej částí pozemků parc. č. 1579/2 a 1679/1 v k.ú. Bělčice
9. Doporučení komise výběrového řízení o dodavateli v rámci akcí ,,Venkovní fitness v Bělčicích,, a
,,Systém odděleného sběru komunálního odpadu ve městě Bělčice“
10. Rozvoj cestovního ruchu – projednání rámcové smlouvy a vzájemné spolupráce se spol. Písecko
11. Diskuze – nabídka na pokračování internetové služby mext od spol. Mediatel, Rožmitálská ulice –
stromy na hrázi a podél cesty, 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 program bude rozšířen o 4 body – č. 7-10.
Nejprve byla předložena žádost Domova Libníč a centra sociálních služeb Empatie o
měsíční nebo jednorázový příspěvek na zlepšení prostředí klientů Domova se zvláštním
režimem (v péči domova je občan s trvalým pobytem v Bělčicích).
Dále byla projednána žádost p. Pěcha o prodej pozemku č. 249/3 v k.ú. Tisov, žádost p.
Vrány a p. Voráčka o prodej části pozemku parc. č. 701/3 v k.ú. Hostišovice a žádost paní
Kotrlíkové o prodej části pozemku parc. č. 60/4 v k.ú. Hostišovice.
Následně byly projednány nabídky na dodavatele nového obecního vozidla. Celkem byly
předloženy a posléze vyhodnoceny tři nabídky.
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Poté se projednávala žádost pana Hořejše o prodej části pozemku parc. č. 832/2 v k.ú.
Újezdec a žádost paní Štorové o prodej částí pozemků, parc. č. 1579/2 a 1679/1.
Dalším bodem bylo projednání dodavatele v rámci akce ,,Venkovní fitness v Bělčicích,, a
dodavatele v rámci akce ,,Systém odděleného sběru komunálního odpadu ve městě Bělčice“
na doporučení komise výběrového řízení.
Projednávala se poté možnost spolupráce se společností Píseckem s.r.o., která zajišťuje
rozvoj cestovního ruchu v rámci turistické oblasti Písecko. Zastupitelé žádají o prezentaci
jednatele společnosti.
V závěrečné diskuzi se probírala nabídka společnosti Mediatel, která se zabývá
internetovou prezentací měst a obcí. Zastupitelstvo se rozhodlo tuto nabídku neakceptovat.
Diskutovalo se rovněž o možnostech rozšíření komunikace v Rožmitálské ulici a také o
dlouhodobě uložených materiálů (písek, dřevo , suť, drť apod.) na obecních pozemcích.
Zastupitelé se shodli na vypracování obecně závazné vyhlášky, která by tento nešvar řešila.
Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 27.04.2017
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 31/2017 schválilo navržený program s tím, že program bude rozšířen o
body č. 7 – 10.
Schváleno všemi hlasy.
2./ usnesením č. 32/2017 souhlasí s jednorázovým příspěvkem ve výši 6 500,- Kč Domovu
Libníč a Centru sociálních služeb Empatie, kde je umístěn jeden občan, který má trvalý pobyt
hlášený v Bělčicích.
Schváleno všemi hlasy.
3./ usnesením č. 33/2017 schválilo předběžně žádost p. Pěcha o prodej pozemku parc. č.
249/3 (výměra 125 m²) v k.ú. Tisov a obci Bělčice a souhlasí s vyhlášením záměru prodeje.
Cena 150,- Kč/m².
Schváleno všemi hlasy.
4./ usnesením č.34/2017 schválilo a předběžně souhlasí se žádostí p. Vrány a p. Voráčka o
prodej pozemku parc. č. 701/3 v k.ú. Hostišovice a obci Bělčice. Žadatelé budou vyzváni k
předložení geometrického plánu. Poté žádost zastupitelé znovu projednají.
Schváleno všemi hlasy.
5./ usnesením č. 35/2017 schválilo odložení žádosti paní Kotrlíkové o prodej části pozemku
parc. č. 60/4 v k.ú. Hostišovice a obci Bělčice do příštího jednání zastupitelstva. Do té doby
bude provedeno místní šetření.
Pro: Schváleno všemi hlasy.
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6./ usnesením č. 36/2017 schválilo dodávku nového obecního vozidla od spol. HS Auto
Staněk s.r.o, dle předložených a vyhodnocených nabídek.
HS Auto s.r.o. – Dacia Dokker 1.6 – cena 280. 590,- Kč s DPH
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

7./ usnesením č. 37/2017 schválilo odložení žádosti pana Hořejše o prodej části pozemku
parc. č. 832/2 v k.ú. Újezdec do příštího jednání zastupitelstva. Do té doby bude provedeno
místní šetření.
Schváleno všemi hlasy.
8./ usnesením č. 38/2017 neschválilo žádost paní Štorové o prodej části pozemku, parc. č.
1579/2 a navrhuje na tuto část dlouhodobý pronájem pozemku. Část pozemku 1679/1 v k.ú.
a obci Bělčice předběžně schvaluje prodat.
Schváleno všemi hlasy.
9./ usnesením č. 39/2017 schválilo a odsouhlasilo na doporučení komise výběrového řízení o
dodavateli v rámci akce „Venkovní fitness v Bělčicích” a to firmu Luna Progress s.r.o, jejíž
nabídka byla nejnižší. Cena dodávky venkovních fitness prvků bude činit 327.743,- Kč včetně
DPH .
Schváleno všemi hlasy.
10./ usnesením č. 40/2017 schválilo a odsouhlasilo na doporučení komise výběrového řízení
o dodavateli v rámci akce „Systém odděleného sběru komunálního odpadu ve městě
Bělčice”, a to na 1.část – manipulační technika firmu Y-CZ s.r.o., jíž nabídka činí 1 435 tis. Kč
bez DPH a na 2.část – dodávka 3 ks kontejnerů firmu Pilnaj Cont s.r.o., jejíž nabídka činí 96
tis. Kč bez DPH.
Schváleno všemi hlasy.
Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 19.30 hod.
Zapsala dne 28.04.2017 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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