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Zápis 
z jednání Rady města Bělá p.B. č.07/2015 konaného dne 18. 2. 2015 od 16:30 hodin v kanceláři starosty MěÚ Bělá 
pod Bezdězem. 
 
Přítomni: 
Ing.Milan Lomoz, starosta    Libor Šimůnek, člen rady 
Jitka Tošovská, místostarostka    Lukáš Voleman, člen rady  
               
Omluveni:   Mgr.Ivana Machková, člen rady  
  R.Pelc, člen rady 
  J.Sýkora, člen rady 
                      
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ 
 
Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členi rady. Rada města Bělá p.B. byla usnášeníschopná. 
 

Program jednání a stanoviska rady: 
 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.     Hlasování 4-0-0 (usnesení č.102/2015) 

 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
  
 
 
 
3. RaMM 
 
a) Schválení záměru – Přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu – na základě dnes vyhlášené mimořádné 
výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu, s termínem podání žádosti do 23.03.2015 vystala možnost zažádat o dotaci na 
projekt Přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu“. 
Tato akce je projekčně připravena (schváleno v RM v 8/2015), jde o kompletní rekonstrukce nevyhovující zahrady 
v novou v přírodním stylu dle principu požadovaného MŽP. 
 
Předpokládyný finanční rámec projektu: 
Celkové náklady:  2.200.000,-Kč (projekt, realizace, administrace) 
Dotace 90%:  1.980.000,-Kč 
VI.Podíl:      220.000,-Kč 
 
V rozpočtu města je na tento rok vyčleněno 500 ti.Kč. 
 

 
            Hlasování 4-0-0( usnesení č.103/2015) 
 

 
Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 18.2.2015 

102/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje program jednání rady města dne 18. 2.2015. 

 
103/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 

souhlasí se záměrem projektu „Přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu“ a souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu z z Operačního programu životního prostředí, LXV.Výzva, a 
dle § 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje Zastupitelstvu záměr podání 
žádosti o dotaci svhválit. 
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Jednání Rady města Bělá p.B. skončilo v 17.50,00 hodin. Další jednání rady se koná v pondělí 2. 3. 2015 od 15:30 hod 
v kanceláři u p.starosty.  
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 18..2.2015 
 
 
 
 

……………………………            .……………………………. 
             Ing.Milan Lomoz                                  Jitka Tošovská  

       starosta města         místostarostka města           


