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Zápis 
z 1. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 18. 02. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy 
v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. 

 
Přítomni:  
Lomoz Milan, Ing., starosta       Sýkora Jan 
Tošovská Jitka, místostarostka  Kuldová Petra     Šimůnek Libor  
Dufková Hana    Límanová Jaromíra   MUDr. Zelený Martin 
Fejfar Radek, Bc.   Vernerová Květuše, Mgr. 
Orolínová Iveta    Voleman Lukáš 
Ježek Jaroslav    Votočková Miroslava, Mgr.  
Jirdásek Miloš    Radochová Iva, Mgr.  
 
 
Omluveni: 
Folprechtová Vendulka 
Ing. Kouba Rudolf 
Mgr. Machková Iva 
Mgr. Šťastná Jana 
R.Pelc  
              
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Bc. Ivana Linhartová, vedoucí FO, Miroslav Šimon, vedoucí 
RaMM, Stanislav Beran, vedoucí VaŽP, Ing. Milan Sedlický, Ing. Jana Vltavská, dotační management, Taťjana 
Kreidlová,vedoucí SO, Miroslav Kochman, veoucí TS   
 
Jednání zahájil starosta města Ing. Milan Lomoz. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v 
souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla 
veřejnost informována obvyklým způsobem. 
 
Dále konstatoval, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude schválen na 
následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, že s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn požádat, aby nebyl 
zachycován jeho slovní projev.  
 
V 17:05 hod. je přítomno 16 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo usnášeníschopné.   
 
Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni:   
Jaroslav Ježek 
Mgr. Miroslava Votočková    Schváleno 14-0-2 
 
Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: 
Hana Dufková – předseda komise  
Bc. Radek Fejfar -  člen     
MUDr. Martin Zelený – člen    Schváleno 13-0-3 
 
Zápis z jednání ze dne 17. 12. 2014 byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. 
K zápisu ze dne 17. 12. 2014 nebyla vznesena žádná připomínka, je tento na základě § 7 odst. 4 Jednacího řádu 
schválen.  
 
 
Navržený program jednání:  

1. Zahájení 
2. Interpelace občanů 
3. Kontrola usnesení 
4. Finanční záležitosti 

a) Navýšení hodnoty svěřeného majetku MŠ 
b) Rozpočtové opatření č.12/2014 
c) Přijetí dotace 
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d) Plnění rozpočtu 12/2014 
e) Rozpočtové opatření č. 13/2014 

5. Majetkové záležitosti 
a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova – p. Tesařová 
b) Prodej Hlínoviště č. p. 15 
c) Žádost o koupi části městského pozemku - Zemanovi 
d) Žádost o odkup části pozemku - Šnokhousová 
e) Žádost o vyjádření - ÚZSVM 
f) Mělnická – převod pozemků – StčK 
g) Rekonstrukce bytových domů v ul. Lidová – studie 
h) Obytná zóna Vrchbělá 
i) Vodní zdroj Vrchbělá – smlouvy 
j) Dodatek č.1ke Smlouvě o poskytnutí neinv. dotace z programu regenerace 2014 

 
6. Odbor výstavby ŽP 

a) Záměr  - dotace Sběrného dvora 
b) Záměr – dotace Zámecký příkop 
 

7. Ostatní  
a) Návrh rozdělení příspěvků na činnost sportovních oddílů a zájmovou činnost v roce 2015 

 
8. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
9. Závěr 

 
Dodatečně byly na program jednání zařazeny 3 body: 
1) Ostatní – Zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 12. 01. 2015 
2) RaMM – Obytná zóna Vrchbělá bod č. 5h) – návrh na změnu usnesení od p. Ing. R. Kouby 
3) RaMM – Schválení záměru – přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu 
 
 
O schválení zařazení bodů do programu jednání bylo hlasováno   Schváleno 16-0-0 
                     (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 
 
Poté se přistoupilo k hlasování o schválení programu v upraveném znění Schváleno 16-0-0 
                     (H2-uvedeno v přehledu hlasování) 
 
Upravený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Interpelace občanů 
3. Kontrola usnesení 
4. Finanční záležitosti 

a) Navýšení hodnoty svěřeného majetku MŠ 
b) Rozpočtové opatření č. 12/2014 
c) Přijetí dotace 
d) Plnění rozpočtu 12/2014 
e) Rozpočtové opatření č. 13/2014 

 
5. Majetkové záležitosti 

a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova – p. Tesařová 
b) Prodej Hlínoviště č. p. 15 
c) Žádost o koupi části městského pozemku - Zemanovi 
d) Žádost o odkup části pozemku - Šnokhousová 
e) Žádost o vyjádření - ÚZSVM 
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f) Mělnická – převod pozemků – StčK 
g) Rekonstrukce bytových domů v ul. Lidová – studie 
h) Obytná zóna Vrchbělá 

 
i) Vodní zdroj Vrchbělá – smlouvy 
j) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinv. dotace z programu regenerace 2014 
k) Schválení záměru  - přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu 

  
6. Odbor výstavby a ŽP 

a) Záměr – dotace Sběrného dvora 
b) Záměr – dotace Zámecký příkop 
 

7. Různé 
a) Návrh rozdělení příspěvků na činnost sportovních oddílů a zájmovou činnost v roce 2015  
b) Zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města dne 12. 1. 2015 
 

8. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
9. Závěr 

 
Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Radka Hoznauerová. 
 

I. 
Interpelace občanů 

p. Vokoun – na posledním zasedání ZM jsem vás informoval o programu „PENCE“ (byl uveden v lednovém čísle 
Zpravodaje),  aby jste se podívali na video-prezentaci., Velice mne překvapilo, že nikdo nereagoval  a p. starosta mi řekl, 
že to dělat nebudeme. Myslím si, že je to škoda, jelikož by to přineslo pro město peníze. Ještě bych se chtěl informovat 
ohledně dotace na silnice 2. a 3. třídy, které údajně uvolnila vláda - zda to budete sledovat. 
p. Lomoz – dotace pro krajské silnice 2. a 3. Třídy, sledujeme to a začínáme na tom pracovat 
p. Sýkora – dotaz na p. Kochmana, proč Kontrolnímu výboru neposkytl na žádost informace písemně 
p. Kochman – zápisy se na TS dělaly vždy, a sdělovaly se ústně. Pokud opravdu budou chtít písemnou formu, nemá s tím 
problém 
p. Mgr. Radochová – bylo nám opravdu řečeno panem Kochmanem, že nám to písemně nedá 
 
 

II.  
Kontrola usnesení 

 
Komentář podal tajemník města, shrnul usnesení, která jsou v řešení. 
 
Vzato na vědomí. 
         Hlasování  16 - 0 - 0 (usnesení č.35/2015) 
 

III.  
Finanční záležitosti 

 
K finančním záležitostem podala komentář Bc. I. Linhartová, vedoucí FO. 
 
a) Navýšení hodnoty svěřeného majetku MŠ 

        Hlasování  16-0-0 (usnesení č.36/2015) 
 

b) Rozpočtové opatření č. 12/2014 
p. Mgr. Vernerová – jak je možné, že vůz TS je v havarijním stavu a jezdí po městě. Myslela si, že když byl 
koupen nový vůz, bude tenhle odepsán a zlikvidován. Nejsem proti koupi nových vozů pro TS, ale jen se mi 
nelíbilo jakým způsobem, byl vůz pořízen. P. Sýkora chtěl na malé věci výběrové řízení a pak na koupi vozu za 
500.000,-Kč se výběrové řízení nevyhlašuje.  
p. Šedlbauer – havarijní stav byl odstraněn, trvalo to delší dobu, jelikož vozy jsou staré a nelze náhradní díly už 
sehnat. Provoz multikár je ročně finančně náročný, tak ať se vyčíslí, kolik peněz za rok stojí provoz multikáry 
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p. Sýkora – v I. Kategorii do 50 tis. navrhoval možnost výběrového řízení, nikoliv povinnost. Multikára z r. 78 
bude určitě vyřazena 
p. Mgr. Radochová – koupě byla prověřena a Kontrolní výbor předloží zápis na ZM 
p. Ing. Verner – je to trafika (je to odměna pro p. Šedlbauera za volby na Výsluní) 
p. Sýkora – rozesmálo ho to, pan Ing. Verner toho patrně o trafikách ví dost 
 
p. Ing. Lomoz – problémy s vozovým parkem v TS je dlouhodobý (špatné brzdy, řadící páka, atd). Chtěli jsme 
koupit vůz, který ušetří TS práci. Bylo řečeno, že vůz se ihned nevyřadí (opraví se a zůstane jako 
rezerva).Vyřadí se po uplynutí tech.kontroly ( r.2015). 
Jsme si vědomi, že to byl opravdu nestandardní postup, pro příště se takovéhle mu jednání a schvalování 
vyhneme   
p. Kochman – mrzí ho, že výsledek měl říct Kontrolní výbor a ne zastupitel, který není v Kontrolním výboru 
p. Sýkora – neptal se na výsledek, ale na to, proč nemůže vedoucí TS poskytovat nic písemně 
p. Bernard – Kontrolní výbor má zápis připravený, nákup byl nestandardní, je v rozporu se směrnicemi. Postup, 
který byl zvolen, byl opravdu nestandardní. P. Kochman opravdu nechtěl odpovědět písemně – kontrola byla 
provedena později. Navrhuje, že Kontrolní výbor prověří a materiál předloží ZM 
p. Kuldová  - bylo řečeno, že Kontrolní výbor svojí práci neukončil, nelíbí se mi, že se tady neustále 
dohadujeme o věcech, které ještě nejsou dokončeny. 
 
 

        Hlasování  16-0-0 (usnesení č.37/2015) 
 

c) Přijetí dotace 
Bez dotazů, připomínek.     Hlasování  16-0-0 (usnesení č.38/2015) 
 
 

d) Plnění rozpočtu 12/2014 
Bez dotazů, připomínek.     Hlasování  16-0-0 (usnesení č.39/2015) 
 
 

e) Rozpočtové opatření č. 13/2014     
Bez dotazů, připomínek.      Hlasování  16-0-0 (usnesení č.40/-2015) 
 
V 17:55 hod odešel p. Šimůnek , počet  členů  ZM 15. 
 
 
 

IV.  
Majetkové záležitosti 

K majetkovým záležitostem podal komentář M. Šimon, vedoucí odboru RaMM a Ing. M. Sedliský 
 
a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova  - p. ……….  

 
        Hlasování  15-0-0 (usnesení č.41/2015) 
 

b) Prodej Hlínoviště č. p. 15 
p. Kuldová – v materiálu se píše, že zájemci o koupi již v Bělé p. Bezdězem koupili jiný dům – oni už nemají 
zájem o koupi tohoto domu 
p. Šimon – o koupi domu má zájem jejich syn 
p. Ing. Verner – chtěl bych se zeptat p. starosty, jak bude on hlasovat o prodeji domu 
p. Ing. Lomoz – před 5 lety jsem byl proti prodeji – byty jsou špatně pronajímatelné vzhledem k lokalitě (jsou 
ve špatném stavu) – změnil jsem opravdu názor – o dům se nikdo 30let nestaral – budu pro prodej 
 
        Hlasování  15-0-0 (usnesení č.42/2015) 
 

c) Žádost o koupi části městského pozemku – …………. 
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p. Jirdásek – proč nepovolit odkoupení pozemku – údržbu této části pozemku provádějí majitelé z jedné i druhé 
chatky - já za sebe navrhuji odprodej. Upozorňuji, aby kameny, které jsou na cestě napadané kvůli rekonstrukci 
silnice, aby fy., která tuto stavbu provádí  -  odstranila nedostatky 
 
 
 
 
p. Šimon – pokud by se městský pozemek prodal – byl by již soukromý a ostatní pozemky by se v této lokalitě 
už neprodaly 

        Hlasování  13-1-1 (usnesení č.43/2015) 
 
 

d) Žádost o odkup části pozemku - …………..  
Bez dotazů, připomínek.      

Hlasování  15-0-0 (usnesení č.44/2015) 
 

 
e) Žádost o vyjádření – ÚZSVM 

Bez dotazů, připomínek. 
        Hlasování  15-0-0 (usnesení č.45/2015) 
 
 
 
f) Mělnická – převod pozemků - StčK  

Bez dotazů, připomínek.           
        Hlasování  15-0-0 (usnesení č.46/2015) 
 

g) Rekonstrukce bytových domů v ul. Lidová – studie 
 p. Bc. Fejfar – kam se vystěhují nájemníci, kteří bydlí v těchto domech, až se bude provádět rekonstrukce 

 p. Ing. Lomoz – začne se s rekonstrukcí prostředních bytů, které jsou prázdné – nájemníci se potom 
nastěhují do nově zrekonstruovaných bytů - pokud získáme dotaci, budeme to realizovat. V I. etapě by se udělal 
plášť domu, výměna oken, topení, střecha. Uvažuje se o plynofikaci, ale i tepelném čerpadle  

 p. Mgr. Vernerová – zda bude stačit dotace a jestli to je finální částka. Jestli je připravená i druhá verze – 
zbourání domu a nová výstavba – na porovnání cenových nabídek  
p. Ing. Verner – položím znovu otázku, na kterou jste neodpověděl – udělal jste si opět sám výběrové řízení. Ty 
domy jsou staré, tak si nechte vypracovat i druhou studii na výstavbu nových domů (dotazovala se p. Mgr. 
Vernerová) 
p. Ing. M. Lomoz - necháme to prověřit, uvidíme co bude výhodnější pro město 
p. Ježek – na nové domy nedostaneme žádnou dotaci, ale na rekonstrukci je ta možnost 
p. Jirdásek – měli bychom v I. etapě řešit vytápění a plynofikaci 
 
        Hlasování 13-0-2 (usnesení č.47/2015) 
 

h) Obytná zóna Vrchbělá 
p. Ing. Kouba – emailem – návrh na změnu usnesení 
       
        Hlasování 15-0-0 (usnesení č.48/2015) 
 

i) Vodní zdroj Vrchbělá – smlouvy 
 p. Bc. Fejfar – zda vodní zdroj na Vrchbělé splňuje podmínky na pitnou vodu a zda mě dostatečnou kapacitu 
 
         Hlasování 15-0-0 (usnesení č.49/2015) 
 
V 18:51 hod odešel p. Sýkora, počet členů ZM 14. 
 
j) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinv. dotace z programu regenerace 2014 
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         Hlasování 14-0-0 (usnesení č. 50/2015) 
 
V 18:54 dorazil p. Sýkora, počet členů ZM 15 
 
k) Schválení záměru – přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu 
 p. Dufková – myslím si, že tento záměr je zbytečný, jelikož v MŠ Březinka mají děti využití přírody dost 

(mohou jít do lesa a okolí) 
 p. Ing. Verner – kolik je alokováno Kč 
 p. Ing. Vltavská  - alokováno je 100.000.000,-Kč. Většinou se jedná o bezúdržbové prvky, pokud se nějak 

nepoškodí – jsou velice nízkoúdržbové – myslí si, že nebude potřeba člověka navíc, který by se o to staral   
 p. Jirdásek – chtělo by to, ale také zvážit údržbu areálu 
 
 
 p. Sýkora – chválí práci p. Ing. Vltavské, ale není pro, přestože školce a škole fandí, zdá se mu to předražené 
 
         Hlasování 13-0-2 (usnesení č. 51/2015)  
  
 
     

V. 
Odbor Výstavby a životního prostředí 

K návrhům z odboru Výstavby a životního prostředí komentář podal Ing M. Lomoz, starosta. 
 
a) Záměr – dotace Sběrného dvora 

p. Sýkora  - rozpočtu  města by to mělo ušetřit cca 500.000,-Kč 
p. Bc. Fejfar  -  jakým způsobem chceme s bioodpadem hospodařit 
p. Ing. Lomoz  - ze zákona my musíme zajistit likvidaci – část jsou rozdané kompostéry, část TS mulčují 
 
        Hlasování  15-0-0 (usnesení č.52/2015) 
 

 
b) Záměr – dotace Zámecký příkop 

Bez dotazů, připomínek. 
          Hlasování  15-0-0 (usnesení č.53/2015) 
 
 
 

VI. 
Různé 

 
K návrhům z odboru Správního komentář podala T. Kreidlová 
 
a) Návrh rozdělení příspěvků na činnost sportovních oddílů a zájmovou činnost v roce 2015 

p. Sýkora – jen doplnil, že RM upravila dotaci pro Šerm, jelikož mají úspěchy a jeho členka jede na MS do 
Šanghaje 
       
         Hlasování  15-0-0 (usnesení č.54/2015) 
 

b) Zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města dne 12. 1. 2015 
 Bere se na vědomí k návrhu usnesení 
 
         Hlasování 15-0-0 (usnesení č. 55/2015) 

 
VI. 

Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
Podnět z řad občanů – zda by nešlo něco udělat se školní družinou, doplnil starosta – družina není na pozemku 
města 
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p. Límanová – podnět od občanky z Polní ulice - špatný stav, nejsou koše pro pejskaře, u domu č. p. 33 
katastrofický stav, není kam šlápnout 
 
 
p. Tošovská – vydávají se sáčky pro pejskaře 
p. Jirdásek – dotaz na reklamy ve sportovní hale – všiml si špatného stavu chodníku před domem p. Ing. Kouby 
(vypadané dlažební kostky) a také si myslí, že na TS chybí zaměstnanec, který by  prováděl takovéto opravy 
p. Šedlbauer – řešení bioodpadu 
 
 
 

VII. 
Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 18. 02. 2015 

36/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění schvaluje svěřit k hospodaření příspěvkové organizaci města Mateřská škola Bělá pod 
Bezdězem vybavení nového pavilonu v celkové hodnotě 1,490.169,30 Kč. 

37/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 
12. rozpočtového opatření. Plánované příjmy se nemění, výdaje se snižují o 130.000,- Kč. Výše 
plánovaných příjmů je 100,243.160,- Kč, výše plánovaných výdajů je 106,545,85,- Kč, financování 
z vlastních zdrojů se mění na 6,302.690, - Kč.  

38/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje přijetí dotace pro JSDH na rok 2014 v celkové výši 13.262,- Kč a zároveň bere na vědomí 
vyúčtování dotace – vrácení nevyužitých prostředků ve výši 4.400,- Kč. 

39/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje plnění rozpočtu města k měsíci prosinec 2014. Příjmy jsou ve výši 120,582.411,08 Kč, 
výdaje 99,712.633,- Kč. Hospodářská činnost města vynaložila na plánované opravy, na drobné odborné 
opravy a na režijní výdaje celkem 8,185.331,61 Kč.  

40/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 
13. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o 3,624.480,- Kč. Výše plánovaných 
příjmů je 103,867.640,- Kč, výše plánovaných výdajů je 110,170.330,- Kč, financování z vlastních zdrojů 
se nemění a je ve výši 6,302.690,- Kč. 

41/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje odkup části pozemku PK 1092 o výměře 56 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem od …………., 
trvale bytem Křivenická 450/21, 181 00 Praha 8 - Čimice  za celkovou smluvní kupní cenu ve výši 
28.000,-Kč a zavazuje se k úhradě nákladů za zpracování GP a správního poplatku ve výši 1000,-Kč za 
vklad do KN. 

42/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje prodej rodinného domu Hlínoviště č. p. 15 s příslušenstvím a část pozemku p. č. 357/2 o 
výměře 364 m2 v k. ú. Bělá pod Bezdězem podle GP č. 1730-84/2010 formou aukce s vyvolávací cenou 
1.250.000,- Kč.  

43/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 2886/3 ostatní plocha o výměře 33 m2   v k. ú. 
Bělá pod Bezdězem manželům …………………….., Palackého 870, 293 01 Mladá Boleslav. 

44/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle  § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění neschvaluje prodej části městského pozemku p.č. 1055 zahrada o výměře cca 22 m2 v k.ú. Bělá 
pod Bezdězem paní …………………., Křížová 454, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

45/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 2406/1 ostatní plocha v k. ú. Bělá pod 
Bezdězem ve veřejném zájmu dle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města Bělá pod Bezdězem. 

46/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje: 
-       budoucí bezúplatný převod částí pozemků 
p. č. 113/3 o výměře cca 12 m2 
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p. č. 123/1 o výměře cca 6 m2 
p. č. 128/2 o výměře cca 7 m2 
p. č. 927 o výměře cca 237 m2 
p. č. 2099/7 o výměře cca 20 m2 
p. č. 2099/8 o výměře cca 47 m2 
p. č. 2099/9 o výměře cca 32 m2 
p. č. 2709/1 o výměře cca 16 m2 
p. č. 2811/1 o výměře cca 79 m2 
PK 2811/2 část KN 2811/2 o výměře cca 3 m2 
PK 2811/2 část KN 2811/3 o výměře cca 39 m2 
PK st. 164/1 část KN 2811/4 o výměře cca 3 m2 
PK 2811/2 část KN 2811/4 o výměře cca 32 m2 
p. č. 2854/3 o výměře cca 64 m2 
p. č. 2876/3, o výměře cca 30 m2 
PK 2811/3 díl 2 část KN 2811/3 o výměře cca 40 m2 
v k. ú. Bělá pod Bezdězem z vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem do vlastnictví Středočeského kraje a o 
tomto bezúplatném převodu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, na základě které bude ve 
lhůtě 12 měsíců po dokončení stavby „III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah“, její kolaudaci, zaměření 
skutečného stavu a vyhotovení příslušného geometrického plánu uzavřena  vlastní smlouva darovací. 
-       budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků 
p. č. 2804 o výměře cca 18 m2 
p. č. 2886/1 o výměře cca 449 m2 
PK 2811/3 díl 1 část KN 2811/3 o výměře cca 336 m2 
PK 2811/3 díl 1 část KN 2811/2 o výměře cca 4 m2 
PK 2811/3 díl 1 část KN 2811/4 o výměře cca 28 m2 
v k. ú. Bělá pod Bezdězem z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Bělá pod a o tomto 
bezúplatném nabytí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, na základě které bude ve lhůtě 12 
měsíců po dokončení stavby „III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah“, její kolaudaci, zaměření skutečného 
stavu a vyhotovení příslušného geometrického plánu uzavřena vlastní smlouva darovací. 

47/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje 
předloženou Studii rekonstrukce bytového domu č. p. 776, 777, 778 v ulici Lidová v Bělé pod Bezdězem, 
zpracovanou architektonickým atelierem Archa, ing. arch. Vladimír Kučera. 

48/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění revokuje své usnesení č. 40/2014 ze dne 4. 6. 2014 takto: Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem 
dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje předloženou územní studii 
obytné zóny Vrchbělá zpracovatele ing. arch. Olgy Zelenkové z 02-03/2014. 

49/2015 1. Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na objekt vodního zdroje, přípojku NN a 
část vodovodního řadu mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako budoucím obdarovaným a Středočeským 
krajem jako budoucím dárcem dle předloženého návrhu a uzavření této smlouvy podmiňuje současným 
uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o vkladu na předmět daru se společností Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a.s..  
2. Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o vkladu na objekt vodního zdroje, přípojku NN a 
část vodovodního řadu mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako budoucím předávajícím a společností 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. jako budoucím přejímajícím dle předloženého návrhu a 
uzavření této smlouvy podmiňuje současným uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací na předmět 
vkladu mezi Městem Bělá pod Bezdězem a Středočeským krajem.  

50/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města 
Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektů v rámci Programu regenerace 
městských památkových zón a městských památkových rezervací s Českou provincií Řádu sv. Augustina- 
na provedení odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského  a sakristie v kostele sv. Václava v Bělé pod 
Bezdězem a další související práce ve výši 68.040,- Kč. 

51/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
schvaluje záměr projektu „Přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní park“ a schvaluje  podání žádosti o 
dotaci na realizaci tohoto projektu z  Operačního programu životního prostředí v rámci LXV., výzvy.  
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52/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, souhlasí se záměrem rozšíření vybavení Sběrného dvora města Bělá pod Bezdězem v předloženém 
znění a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu z  Operačního programu životního 
prostředí, LXIV. výzva, prioritní osa 4.1 „Zkvalitnění nakládání s odpady“ 

53/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, souhlasí se záměrem žádosti o dotaci v maximální výši do 400.000,-Kč  z Národního programu 
MŽP a SFŽP „Budování a rozvoj městské či obecní zeleně“ na akci „Obnova a revitalizace vegetačních 
prvků Zámecký příkop – I.etapa“ a s podáním žádosti o dotaci. 

54/2015 Návrh na usnesení: 
1. Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění schvaluje přidělení příspěvků  na sportovní činnost v r. 2015 v tisíci Kč následovně: 
 

TTC 100 SK Fotbal 170 Šermířský 
odd. 

 30 

Sokol házená 280 Rybáři  35 Atmos Futsal  30 
Gymnastika  35 Kynologové  30 Tanec  15 
SAC  10 FRR Team  10 Taekwon-do  25 
Balón. létání  - Futsal .Hearts   10 Motokros  10 

 
2. Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění schvaluje přidělení příspěvků na zájmovou činnost v r. 2015 v tisíci Kč následovně: 
 

Baráčníci 10 Klub Fileo  3 
Zdrav.postižení 12 Obč. sdruž. Tajemství 17 

Zahrádkáři 10 Včelaři 10 
Pejřavák-Březinka 23 Carillon 15 

Spol Kaštan 25 Skauti 25 
KČT 20 JSDH 25 

 
 
 

 
55/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1. zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném  

znění bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 12. 1. 2015 
předloženého na základě § 119 dost.5 uvedeného zákona. 

 
Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 19:48 hod. 
  
V Bělé pod Bezdězem dne: 19. 02. 2015 
 
 
 

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

                       starosta města              místostarostka 
 
Ověřovatelé: 
 
Mgr.M. Votočková        ………………………………… 
 
 
Jaroslav Ježek         ………………………………… 

             


