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Zápis 

z 4. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 16. 09. 2015 od 17:00 hod. v klubu Základní školy 
v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. 

 
Přítomni:  
Lomoz Milan, Ing., starosta  Kouba Rudolf, Ing.   Sýkora Jan 
Tošovská Jitka, místostarostka  Kuldová Petra     Límanová Jaromíra    
Šťastná Jana, Mgr.   Jirdásek Miloš     Orolínová Iveta 
Fejfar Radek, Bc.   Vernerová Květuše, Mgr.  Zelený Martin, MUDr. 
Folprechtová Vendulka   Voleman Lukáš      
Ježek Jaroslav    Pelc Radek      
      
    
Omluven: Mgr. Machková Iva, Dufková Hana, Mgr. Radochová Iva, Šimůnek Libor, Mgr. Votočková Miroslava 

             
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Miroslav Šimon, vedoucí RaMM, Viliam Matoušek, vedoucí 
finančního odboru, Stanislav Beran, vedoucí odboru výstavby, Ing. Jana Vltavská, management dotací.  
 
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 13 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.   
 
Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni:   
Ing. Rudolf Kouba 
Jaroslav Ježek    Schváleno 13-0-0 
 
Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: 
Jan Sýkora – předseda komise  
Vendulka Folprechtová - člen     
Iveta Orolínová – člen    Schváleno 13-0-0 
 
Zápis z jednání ze dne 17. 6. 2015 byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. 
K zápisu ze dne 17. 6. 2015 nebyla vznesena žádná připomínka, tím 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) Rozpočtové opatření č. 4/2015 
b) Rozpočtové opatření č. 5/2015 
c) Návrh – Podmínky pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení 
d) Návrh – půjčky z FRB 
e) Uzavření splátkového kalendáře 

5. Majetkové záležitosti 
a) Bezúplatný převod pozemku 
b) Prodej pozemku 1194/110 k.ú. Bělá pod Bezdězem 
c) Prodej části pozemku – Bezdědice Kroupovi 
d) Prodej rodinného domu Hlínoviště č. p. 15 
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e) Prodej spoluvlastnického podílu v Hlínovišti - Vodičková 
f) Žádost pana Heinsche 
g) Přijetí dotace hřiště ZŠ 
h) Přijetí dotace MŠ Březinka 
i) Přijetí dotace hasiči 

6.  Odbor výstavby a ŽP 
 a) Petice Březinka 

7.  Ostatní 
a) Bezúplatný převod požárního vozidla 

8.  Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
9.  Závěr 
 
O schválení zařazení bodů do programu jednání bylo hlasováno   Schváleno 13-0-0 
                     (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 
 
 
Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Radka Hoznauerová. 
 
K jednání ZM se připojil Radek Pelc, počet členů ZM 14. 
 
 

I. 
Interpelace občanů 

 
R. Mišurda – nelíbí se mi situace v České republice, ohledně vlivu migrantů. Přeposílal jsem e-mail se situací 
v Maďarsku, jak migranti dostali svačiny, pití a házeli to zpátky do kolejiště. Na co čekáme, až nás tady všechny 
podříznou, atd.? Co na to ZM? Vláda s tím nic nedělá. Chtěl bych tedy poprosit, vás ZM a vedení města, aby jste se 
zasadili o tuto situaci, a začali to řešit. My jsme pro ně pouze špína, nic jiného. Musíme si chránit svojí zemi.  
Ing. M. Lomoz – chápu vaše obavy. Když chytí prvního nezákonného migranta, tak ho umístí do Jezové, jelikož to je 
zadržovací tábor. My můžeme vyjednávat s vládou pouze to, co potřebujeme pro město. S ostatním my nic neuděláme. 
J. Sýkora – já vaše obavy také chápu. Také se bojím, jen nevím, jestli víc migrantů nebo radikálů. Město Bělá není 
zřizovatelem tábora Jezová. RM se sešla hned, jak začal první přiliv migrantů a řešila tuto situaci. Problém je v Evropské 
unii, která neví jak situaci řešit. 
M. Jirdásek – stal jsem se členem komise pro životní prostředí a díky tomu jsem mohl nahlédnout do spousty zajímavých 
projektů a věcí. Rád bych navázal na MŠ v Březince, která se bude přejímat. Chtěl bych, aby se hlídalo, čím se zahrada 
bude osazovat, aby z toho v průběhu roku děti něco měly. V budoucnosti přihlížet na rostliny dříve plodící, aby to jen o 
prázdninách neopadávalo a neozobávali to jen ptáci, aby si to hlavně užily děti. Navrhuji, jestli by město někde nechtělo 
vysadit jedlý kaštan, který je opravdu krásný. Také do budoucnosti nabízím spolupráci, vystudoval jsem biologii. 
Ing. M. Lomoz – já toto posoudit neumím, ale určitě vaši spolupráci rádi uvítáme. Chtěli bychom osadit jednu 
cyklostezku jako ovocnou álej, tak můžeme zauvažovat i o jedlém kaštanu. 
L. Koloc – jedná se o Purkyňovu ul. – ulice se zametá jen na jedné části, důvodem je nedotažený asfalt a nezabetonované 
obrubníky. Toto si myslím, že se to mělo řešit při předávání stavby. Neuklízet ulice z tohoto důvodu je podle mě nesmysl. 
Dále v této ulici 2x až 3x v týdnu parkují nákladní auta. Zaparkují v pátek a my celý víkend z okna koukáme na plachtu 
nákladního auta. Proč v nové čtvrti není zákaz vjezdu nebo stání vozidel nad 3,5t.  
D. Femiaková – nejedná se pouze o ulici Purkyňovu, ale i ostatní ulice v našem městě. 
Ing. M. Lomoz – zametat by se mělo celé město, to s vámi souhlasím. Zjistíme, co by se zákazem dalo dělat. 
Ing. R. Kouba – tady je problém, že kamióny najíždění s materiálem do fy. Atmos. V okolí Bělé p. Bezdězem jsou 
parkovací místa, ale firmy nechtějí za parkování platit. 
D. Femiaková – chtěla jsem se zeptat, jestli jste projednávali, anebo budete dnes projednávat vyhlášku o zákazu 
podomního prodeje. 
Ing. M. Lomoz – p. tajemník připraví do konce měsíce návrh paragrafového znění tržního řádu, kde je to možné ošetřit a 
připravený materiál předložíme ZM. 
 
 
V 17:27 hod. se k jednání ZM se připojila Petra Kuldová, počet členů ZM 15. 
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II.  
Kontrola usnesení 

Tajemník města Bc. Z. Krenický představil nového vedoucího finančního odboru p. Viliama Matouška a podal komentář 
ke kontrole usnesení, která jsou v řešení. 
 
Vzato na vědomí. 
 
Diskuze: 
I. Orolínová – kdy bude zprovozněna Mělnická ulice? 
Ing. M. Lomoz – závěrečná kontrola by měla proběhnout 29. 9. 2015, ke které se musí vyjádřit dopravní policie. 
Pokud proběhne vše v pořádku, dne 30. 9. 2015 bude silnice uvedena do provozu. 
 
 
 III.  

Finanční záležitosti 
 

K finančním záležitostem podal komentář V. Matoušek, vedoucí finančního odboru. 
 
V 17:44 hod. se k jednání ZM připojil Miloš Jirdásek, počet členů ZM 16. 
 
a) Rozpočtové opatření č. 4/2015 

          
Diskuze: 
R. Fejfar – chtěl bych podat protinávrh na toto rozpočtové opatření. My v komisi pořádku a bezpečnosti jsme 
projednávali bezpečnostní otázky, dostali jsme se až k bodu prevence před drogami a já jsem navrhoval vybudovat 
ve městě workoutové hřiště. Na jaře v květnu jsme tento návrh předkládali RM. Prevence proti drogám se snižuje o 
50% a do rozpočtu přichází 511. 826,48 Kč. Já bych chtěl v ohledu mého návrhu peníze navýšit ne do rozpočtu, ale 
do kolonky prevence proti drogám. Rádi bychom tyto finanční prostředky využili pro vybudování workoutového 
hřiště. Rozpočet by se tímto nezměnil. 
Ing. R. Kouba – z položky prevence proti drogám se snížilo 35.000,-Kč, ale stejná částka v prevenci proti drogám 
se poskytla škole. Zůstává to v položce prevence proti drogám, ale dostává to škola přímo. 
R. Fejfar – proti tomu nikdo nic nemá, ale po rozpočtových opatřeních jde do rozpočtu 360.000,-Kč, nejsou 
účelově vázány, jen se snižuje schodek rozpočtu. Proto já navrhuji, aby se tyto peníze přesunuli do položky 
prevence proti drogám a za ně vybudovat workoutové hřiště, tak jak to jaře doporučovala komise pro pořádek a 
bezpečnost ve městě. 
Ing. M. Lomoz – s tímto hřištěm se počítá. Architekti připraví nějaký návrh tohoto hřiště. Nejsem si jistý, jestli tyto 
peníze patří do prevence proti drogám. Spíš by měly být v kolonce investice.  
R. Fejfar – co se týče toho objemu 360.000,-Kč, tak ten by tuhle investici pokryl. Je mi celkem jedno, v jaké 
kapitole to bude. V jiných městech se běžně tyhle věci financují právě z kapitoly prevence proti drogám a 
bezpečnosti. 
J. Sýkora – líbí se mi návrh p. Fejfara, jelikož realizace časově a finančně není náročná. Rád návrh podpořím, na co 
čekat do příštího roku. 
Ing. R. Kouba – rozpočtová opatření jsou zrealizovaná, akorát je musíme odsouhlasit. Navrhuji, tak jak to přednesl 
p. Fejfar, aby s tím co nejdříve začala pracovat RM a připravila další rozpočtové opatření, tak aby tato částka mohla 
být zakomponována. 
Ing. M. Lomoz – příště budeme schvalovat určitě další rozpočtové opatření, jelikož nějaké pohyby nastanou. Bylo 
by to připraveno v rozpočtovém opatření a zároveň, bychom mohli, připravovat podklady pro vybudování hřiště. 
R. Fejfar – pokud to dneska schválíme, zítra to můžeme řešit. Během měsíce dvou to dotáhnout do konce. Jestli 
budeme čekat do listopadu, tak tady nikdo v prosinci nebude betonovat základ na hřiště. 
Ing. R. Kouba – nemůžeme, rozpočtové opatření musí být 15 dní předem vyvěšeno a poté se může projednat ke 
schválení. 
J. Sýkora – ZM ho na místě může měnit, stejně jako rozpočtovou změnu dle zákona o obcích.  
 
ZM pozměnilo původní usnesení. 
 

         Hlasování  14-0-2 (usnesení č.91/2015) 
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Starosta Ing. M. Lomoz přerušil jednání ZM, z důvodu opravy rozpočtového opatření v usnesení. 
Přestávka od 17:51 do 18:03 hod. 
 
V 17:51 opustila jednání ZM Mgr. Jana Šťastná, počet členů ZM 15. 

 
b) Rozpočtové opatření č. 5/2015 
 
 

       
  Hlasování  15-0-0 (usnesení č.92/2015) 

 
c) Schválení Podmínek pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem na rok 2015  
 
Hlasováno o návrhu změny Ing. R. Kouby podmínek ve smlouvě, a to půjčky lze čerpat nejpozději do 12 měsíců po  
podepsání smlouvy. 
 
Návrh byl přijat      Hlasování  15-0-0 (H2 – uvedeno v přehledu hlasování) 
 
 
         Hlasování  15-0-0 (usnesení č.93/2015) 
 
 
d) Schválení půjček z FRB 
         Hlasování 15-0-0 (usnesení č.94/2015) 
 
e) Uzavření splátkového kalendáře – ………. 
    
Diskuze: 
Mgr. K. Vernerová – chtěla jsem se zeptat, jestli jste s p. ……….  jednali o vyšší částce, než si ona sama požádala. 
J. Sýkora – běžná praxe bývá, že občanům se dává ve splátkovém kalendáři 2.500,-Kč, na RM jsme navrhli částku 1.200,-
Kč a doba splácení by byla kratší (25 měsíců).  
Mgr. K. Vernerová – jiná situace je, když je úplná rodina. Sama píše, že je ve finanční tísni, tak proč navrhujete 1.200,-
Kč. 
J. Sýkora – je mi líto jejich rodinné situace. Mě přijde částka 1.000,-Kč dost málo. Vím, že není v lehké situaci, ale věřím, 
že jí pomohou děti. Máte právo dát protinávrh. 
Ing. R. Kouba – standartně, pokud se uzavírají splátkové kalendáře, uzavírají se tak, aby splácení nebylo delší jak 18 
měsíců. Takhle jsou nastaveny pravidla pro splácení dluhů.   
P. Kuldová – musím souhlasit s p. Mgr. K. Vernerovou. Jestli někdo žádá o takovou výši splátek, tak asi ví, proč o to 
žádá.  
Bc. Z. Krenický – pokud vím, tak p. Knotková s žadatelkou o tom mluvila. Nemáme žádné písemné vyjádření, pouze 
ústní jednání. 
 
Vznesen návrh Mgr. K. Vernerové hlasování o splátku ve výši 1.000,-Kč 
        
Návrh nebyl schválen     Hlasování 7-7-1 (H3 – uvedeno v přehledu hlasování) 
 
Usnesení nebylo přijato     Hlasování 9-5-1 (H4 – uvedeno v přehledu hlasování) 
 
Ing. R. Kouba – takže, paní ………..  musí dluh zaplatit najednou. 
 
 
 
 
 

IV.  
Majetkové záležitosti 
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K majetkovým záležitostem podal komentář M. Šimon, vedoucí odboru RaMM. 
 
 
a) Bezúplatný převod pozemku 

Bez dotazů, připomínek. 
 

         Hlasování  15-0-0 (usnesení č.95/2015) 
 

b) Prodej pozemku 1194/110 v k. ú. Bělá pod Bezdězem 
  
Diskuze: 
Ing. R. Kouba – já mám pouze upřesnění. Tento pozemek vznikl vlastně tím, jak se digitalizovalo. 
P. Kuldová – myslím si, že se mělo jednat s lidmi, kteří přímo sousedí s tímto pozemkem. Nelíbí se mi, že se 
s těmito lidmi se o tom nemluvilo. 
Ing. M. Lomoz – majitelé uvažují o bydlení pro vnoučata. Před digitalizací si všichni mysleli, že celá plocha patří 
p. ……….. . 
S. Beran – pokud bude probíhat nějaké stavební řízení, budou všichni účastníci seznámeni. Při digitalizaci objevila 
cesta, která dělí pozemky p. ……….. od sebe.  
Ing. R. Kouba – v územním plánu se počítá s tím, aby se oddělila od bydlení silnice. Může tam být nějaká výrobní 
zóna, ale klidová.  
 

         Hlasování  12-2-1 (usnesení č.96/2015) 
 
 

c) Prodej části pozemku p. č. 38/1 v k. ú. Bezdědice  
          

Diskuze: 
Mgr. K. Vernerová – jen se chci zeptat, jestli se to s panem ……….. předjednávalo. 
M. Šimon – my jsme na toto téma s ním hovořili, sdělili jsme mu stanovisko RM. Pan ……….. řeší majetkové 
narovnání stavu pro své děti, majetek se bude přepisovat na jeho děti. 
J. Sýkora – stanovená cena vychází z tabulek, které schválilo ZM. 
Ing. R. Kouba – na začátku zastupitelstva, jsme odsouhlasili cenovou tabulku pozemků. 
 

         Hlasování  12-0-3 (usnesení č.97/2015) 
 

 
 
d) Prodej rodinného domu Hlínoviště č. p. 15 – výsledek e-aukce 

Bez dotazů, připomínek. 
              
         Hlasování  15-0-0 (usnesení č.98/2015) 
          
 
e) Prodej ¼ spoluvlastnického podílu nemovitostí v zadním Hlínovišti      
   
Diskuze: 
R. Fejfar – kolik paní platí městu za užívání majetku města. Myslím si, že je to stejné jako předchozí materiál. 
Máme danou cenovou tabulku pozemků, tak bychom se měli držet toho. Já tento návrh nepodpořím. 
J. Límanová – já si myslím, že paní je v důchodu a částka je pro ní dost vysoká. Veškeré opravy a investice platila 
ze svého. 
Mgr. K. Vernerová – já bych jenom chtěla připomenout, že rodina zdědila tuto nemovitost a díky dřívějším 
zákonům to nemohla odkoupit. Dala bych protinávrh takový, o který požádala paní, a to 100.000,-Kč. 
Ing. R. Kouba – jsem stejného názoru, je to jiný případ, než u p. ………. . Paní ………. to spadlo na stát a pouze 
z dědického práva se o této části dozvěděla. Nedá se udržovat dům jen ze ¾, musí se udržovat celý. 
J. Sýkora – já tedy podpořím návrh RM 150.000,-Kč. Myslím si, že je to od RM kompromis, jelikož snížila částku 
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o více jak 80.000,-Kč (odhadová cena 231.143,-Kč), je to od města vstřícné gesto. Na druhou stranu mohlo to 
dopadnout tak, že město si mohlo za tuto dobu nárokovat nájem zpětně, což se nestalo.  
L. Bernard – pokud paní doložila veškeré účtenky o investicích do nemovitosti a chcete jí poskytnout nějakou 
slevu, tak sečíst veškeré náklady na opravy a investice a odečíst od nich ¼ podílu majetku, byla by to kompenzace 
o starání se majetku města.   
 
Vznesen návrh Mgr. K. Vernerové hlasování o částku ve výši 100.000,-Kč. 
 
Návrh nebyl schválen     Hlasování 4-8-3 (H5 – uvedeno v přehledu hlasování) 
 
Usnesení nebylo přijato     Hlasování 8-5-2 (H6 – uvedeno v přehledu hlasování) 
 
 
f) Žádost o odkoupení nebo pronájem části pozemku p. č. 2240/1 v k. ú. Bělá pod Bezdězem 
 
Diskuze: 
P. Kuldová – já bych vzhledem k okolnostem neprodávala, ale nevidím důvod, proč to nepronajímat.  
J. Ježek – v této ulici je parkování velice špatné, dalo by se tam samozřejmě parkovat i bez přístřešku. Osobně bych 
také byl pro pronájem. 
Ing. R. Kouba – byla stavba do 30. 6. 2015 odstraněna? 
S. Beran – s p. starostou jsme provedli kontrolu dne 28. 8. 2015. Stavba byla buď částečně odstraněna, nebo odstraněna 
celá a postavena nová černá stavba. Při kontrole bylo zjištěno, že je vystavena opěrná zeď na pozemku města, schodiště, 
atd. Těchto věcí a vztahů k šetření je více, takže 22. 9. 2015 stavební úřad provede kontrolu za účasti obou účastníků 
řízení (sousedů). Lesní pozemek fyzické osobě nelze pronajímat za účelem parkování.     
         
Ing. R. Kouba – za účelem tohoto komentáře, bych doporučil materiál neprojednávat, ale odložit k příštímu jednání ZM. 
Bc. Z. Krenický – materiál se projednával na minulém ZM, odložil se. Nebylo přijato žádné usnesení s tím, že se projedná 
na dnešním jednání ZM. Teď neschválit prodej a nechat konat stavební úřad. 
J. Sýkora – toto je věc stavebního úřadu, proto bych usnesení odsouhlasil a stavební úřad, ať nadále pokračuje 
v šetření. 

         Hlasování 12-0-3 (usnesení č. 99/2015) 
 

K materiálům dotací podala komentář Ing. J. Vltavská, referentka dotačního managementu odboru RaMM. 
 
g) Obnova povrchu sportovního multifunkčního hřiště v areálu ZŠ – schválení dotace 

Bez dotazů, připomínek. 
 

         Hlasování 15-0-0 (usnesení č. 100/2015) 
 

h) Přijetí dotace – „Přeměna okolí MŠ Březinka na původní zahradu“   
Bez dotazů, připomínek. 

 
         Hlasování 14-0-1 (usnesení č. 101/2015) 
 

i) Zásahové vozidlo pro JSDH Bělá pod Bezdězem – schválení dotace 
 
Diskuze: 
Ing. R. Kouba – o jaký druh vozidla se jedná? 
Ing. M. Lomoz – jedná se o automobil velikosti dodávka. 
 

         Hlasování 14-0-1 (usnesení č. 102/2015) 
 
 
 

V. 
Odbor výstavby a ŽP 
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a) Petice – Březinka – dne 24. 8. 2015 byla pod č. j. PREST/2253/2015 převzata petice „Proti zamýšlené zástavbě 
rodinnými domy, plánované na orné půdě o velikosti cca 65.000m2 , přiléhající k východnímu okraji obce Březinka pod 
Bezdězem, adresovaná Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem. 

K tomu to materiálu podal komentář předkládající petice p. Ing. Lubomír Verner. 
 
Diskuze: 
Ing. L. Verner – měli jsme omezenou možnost seznámit se s návrhem územního plánu, tak proto předkládáme 
petici až nyní. Nechceme v obci Březinka výstavbu 50 -ti rodinných domů. Důvody jsme sepsali do petice. 
S. Beran -projednávání a schvalování územních plánů podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, §43 - §56. Veřejné projednání (Řízení o územním plánu) se řídí 
§52. 
Podle tohoto zákona bylo také postupováno při oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Bělá 
pod Bezdězem. Při tomto zveřejnění byly dodrženy všechny zákonné postupy a lhůty. Navíc byla informace o 
konaném veřejném projednání zveřejněna ve Zpravodaji Města Bělá pod Bezdězem 4/2015 a na vývěskách v 
obcích Březinka, Bezdědice, Hlínoviště. 
Lhůta, pro podání námitek při veřejném projednání, které se konalo 8. 4. 2015, již vypršela a při veřejném 
projednání v základní škole v Máchově ulici nebyl přítomen žádný občan Březinky.    
Navíc každý občan Bělé pod Bezdězem, tedy i obyvatelé Březinky, obdržel jednotlivě do své poštovní schránky 
,,Zpravodaj města Bělá pod Bezdězem“, kde byla informace o veřejném projednání návrhu Územního plánu 
Bělá pod Bezdězem. Obyvatelé Březinky byli rovněž informováni o veřejném projednání návrhu Územního 
plánu Bělá pod Bezdězem na besedě s občany dne 18. 3. 2015. 
 
 
         Hlasování  15-0-0 (usnesení č.103/2015)  
         Hlasování  13-0-2 (usnesení č. 104/2015) 
          
 
 
 
       VI. 
                Různé 
 
K materiálu podala komentář M. Krejčíková, referentka správního odboru.       
 
a) Bezúplatný převod požárního vozidla CAS 32 T-148 

Bez dotazů, připomínek. 
 

         Hlasování 14-0-1 (usnesení č.105/2015) 
 

  
VII. 

Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
 

P. Kuldová – chtěla bych se zeptat, jak to vypadá s uzavřením smlouvy s firmou Autodrom Most. Blíží se konec 
působení Motorlandu. 
Ing. M. Lomoz – nyní se smlouvy nacházejí u právníků, a to u právníka města a u právníka firmy Autodrom Most, 
aby se doladily detaily smlouvy.  
J. Sýkora – proč trvá podepsání smlouvy, tak dlouho.  
Ing. M. Lomoz – smlouvy mají právníci, kteří mezi sebou dolaďují podmínky a detaily smluv. 
J. Sýkora – trvá to už 4 měsíce. RM zmocnila jednáním o smlouvě Tebe, vše trvá zbytečně dlouho, není pravdou, 
že by to celou dobu zdržovali právníci. 
M. Jirdásek – trvám na tom, aby se to k 31. 10. 2015 vrátilo do původního stavu. 
R. Pelc- měla by se ustanovit komise, která areál převezme a zkontroluje, zda je vše v pořádku. 
M. Jirdásek – nechci, aby nový nájemce neříkal, že věci, které tam zůstanou, nejsou naše. Chci, aby ve smlouvě 
měli, že přebírají veškerou zodpovědnost, včetně věcí, které předchozí nájemník provedl na černo. 
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Ing. M. Lomoz – předběžně, jednání ZM bude 4. 11. 2015 
 
 
 

VIII. 
Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 16. 09. 2015 

 
91/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem, dle § 84, odst. 2, písm. b) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

v platném znění schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 – příjmová část rozpočtu se navyšuje o 
511 826,48 Kč na 85 131 463,68 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o 511 826,48 Kč na 
90 941 204,99 Kč. Financování z vlastních zdrojů se nemění. 

92/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem, dle § 84, odst. 2, písm. b) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 – příjmová část rozpočtu se navyšuje o 600 000,-
 Kč na 85 731 463,68 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o 600 000,- Kč na 91 541 204,99 Kč. 
Financování z vlastních zdrojů se nemění. 

93/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 2 písm. c) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, schvaluje Podmínky pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod 
Bezdězem na rok 2015. 

94/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. j) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje půjčku z FRB panu ………., bytem Česká 127, Bělá p. B. ve výši 100 000,- Kč na 
zateplení se současnou úpravou fasády vč. oplechování domu čp. 127 a ve výši 150 000,- Kč na obnovu 
střechy domu čp. 127. 

95/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 2702/8 ostatní plocha v k. ú. Bělá pod Bezdězem od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem.  

96/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje prodej pozemku p. č. 1194/110 o výměře 350 m2 v k. ú. Bělá pod Bezdězem manželům 
………., Nerudova 445, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou cenu ve výši 70 000,- Kč s podmínkou, 
že kupující uhradí i správní poplatek za vklad do KN v hodnotě 1 000,- Kč. 

 97/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje prodej části pozemku p. č. 38/1 o výměře 576 m2 v k. ú. Bezdědice dle GP č. 128-
163/2014 za celkovou kupní cenu ve výši 43 200,- Kč panu ……….. , Sudoměř 18, 294 25 Sudoměř a 
paní ……….. , Soběslavice 35, 463 45 Soběslavice s podmínkou, že kupující uhradí správní poplatek za 
vklad do KN v hodnotě 1 000,- Kč. 

98/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. a) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje prodej části pozemku stp. č. 357/2 o výměře 352 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba k bydlení Hlínoviště č. p. 15 a část pozemku p. č. 1584/2 o výměře 12 m2 v k. ú. Bělá 
pod Bezdězem dle GP č. 1730-84/2010 za celkovou kupní cenu ve výši 1 250 001,- Kč panu ………… , 
Elišky Krásnohorské 1082, 294 21 Bělá pod Bezdězem s podmínkou, že kupující uhradí správní poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí v hodnotě 1 000,- Kč. 

99/2015 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. 2240/1 - lesní pozemek v k. ú. Bělá pod 
Bezdězem. 

100/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84  Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje přijetí dotace ve výši 360 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
rozvoje obcí a měst na realizaci projektu „Obnova povrchu sportovního multifunkčního hřiště v areálu 
ZŠ“ a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle předloženého vzoru a 
pověřuje starostu města Ing. Milana Lomoze k podpisu této smlouvy.  

101/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje přijetí dotace ve výši 1 509 135,30 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního 
rozpočtu v rámci Operačního programu životní prostředí na realizaci projektu „Přeměna okolí MŠ 
Březinka na původní zahradu“ dle podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze dne ze dne 26. 8. 2015 
(identifikační číslo EIS: IS SFZP 15245847) a schvaluje potvrzení o přijetí dotace v předloženém znění. 

102/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84  Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na realizaci projektu „Zásahové vozidlo pro JSDH Bělá pod 



Č.j: ASIST/2358/2015; Ev.č: 4145 
spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10  

9           Zapsala: R. Hoznauerová, asist. 
Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.   

   

Bezdězem“ a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města 
Ing. Milana Lomoze k podpisu této smlouvy.  

103/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 Zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění bere na vědomí petici č. j. PREST/2253/2015. 

104/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 Zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění konstatuje, že mu nebyl dosud předložen žádný developerský záměr zastavět plochu cca 6,5hektarů 
orné půdy na východním okraji Březinky pod Bezdězem rodinnými domy v odpovídajícím počtu cca 50 
domů. Proto ho nemůže odmítnout ani jinak projednat.  

105/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 a § 85 písm. b) Zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění schvaluje Darovací smlouvu na nepotřebné požární vozidlo CAS 32 T-148, která 
bude uzavřena mezi Městem Bělá pod Bezdězem a Obcí Želízy.     

 
 
Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města ve 20:27 hod. 
 
Předpokládaný termín příštího jednání ZM bude 04. 11. 2015. 
  
V Bělé pod Bezdězem dne: 18. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                       místostarostka města                starosta 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Ing. Rudolf Kouba …………………………………     
 
 
Jaroslav Ježek              …………………………………       


