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Zápis 
z jednání Rady města Bělá p.B. č. 04/2015 konaného dne 2.2.2015 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod 
Bezdězem. 
 
Přítomni: 
Ing. Milan Lomoz, starosta      Jan Sýkora, člen rady   
Jitka Tošovská, místostarostka      Lukáš Voleman, člen rady 
Mgr. Iva Machková, člen rady        Radek Pelc, člen rady – příchod 15:40 
 
Omluven: Libor Šimůnek, člen rady           
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ; Bc. Ivana Linhartová, vedoucí FO; Miroslav Šimon, vedoucí 
odboru RaMM, Stanislav Beran, vedoucí odboru výstavby a ŽP, Taťjana Kreidlová, správní odbor, Ing. arch. 
Vladimír Kučera   
 
Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.B. byla usnášeníschopná. 
 

Program jednání a stanoviska rady: 
 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.      Hlasování 5-0-0 (usnesení č.43/2015) 
 
 
V 15:40 se k jednání připojil R. Pelc, počet členů RM 6. 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
Diskuse:  
- Ing. Lomoz seznámil přítomné členy rady s novou asistentkou R. Hoznauerovou.  
- J. Sýkora – termín dokončení pamětní desky J. Jiřiště bude dokončen ve stanoveném termínu. V polovině února bude 
deska zadána do výroby. 

 
3. Finanční 
V 15:50 se k jednání připojila Bc. I.Linhartová, vedoucí FO a podala komentář k finančním materiálům. 
 
a) Žádost nájemkyně bytu č. 2, Lidová 780 o odpuštění smluvní pokuty + sepsání nové nájemní smlouvy   

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.44/2015) 
b) Stav peněžních fondů za rok 2014       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.45/2015) 
c) Fond rozvoje bydlení – podmínky pro poskytování půjček v r. 2015 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.46/2015) 
d) Fond rozvoje bydlení – čerpání a úhrada půjček v roce 2014   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.47/2015) 
e) Svěření movitého majetku k hospodaření přísp. organizaci MŠ Bělá p.B. Hlasování 6-0-0 (usnesení č.48/2015) 
f) Směrnice 1/FO – Pravidla vedení účetnictví     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.49/2015)  

 
 
Do ZM 18.2.2015 postupuje materiál 3e).  
 
4. Odbor rozvoje a majetku města 
Investice   
V 16:15 se k jednání připojil M. Šimon, vedoucí odboru RaMM, aby podal komentář k majetkovým materiálům a Ing. 
arch. Vladimír Kučera, který objasnil studii rekonstrukce bytového domu čp. 776-778.  
 
a) Schválení studie rekonstrukce bytového domu čp. 776-778 v ulici Lidová Bělá p.B.→ zpracovatel studie Archa 

MB, Ing. arch. V. Kučera – prezentace studie; celkové řešení rekonstrukce objektu včetně půdních vestaveb a 
situační řešení úprav okolí, součástí studie je i předběžný propočet nákladů rekonstrukce. 

    Hlasování 6-0-0 (usnesení č.50/2015) 
Majetkové záležitosti 
b) Žádost o prodej pozemku p.č. 1055 v k.ú Bělá p.B. o výměře 22 m2 pro výstavbu garáže – dle vyjádření Ing. 

Kučery výstavbu garáže neumožňuje stávající  územní plán, umístění není vhodné ani vzhledem ke stavebnímu 
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zákonu pro stavbu na hranici sousedních pozemků – vyjímka pro umístění, těžko odůvodnitelná → RM doporučuje 
část pozemku neprodávat          Hlasování 6-0-0 (usnesení č.51/2015) 

c) Žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 2406/1 k.ú. Bělá p.B.- Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových požádal o sdělení zda má Město Bělá p.B. zájem o bezúplatný převod uvedeného pozemku – 
jedná se o pozemek v zastavitelném území, navazuje na objekt občanské vybavenosti (bývalé kino); na pozemku je 
vyježděna cesta, která slouží  jako přístup k domu čp. 320; na daném pozemku se nachází  těleso veřejné 
kanalizace. RM doporučuje ZM odsouhlasit bezúplatný převod uvedeného pozemku z důvodu veřejného zájmu 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.52/2015) 

d) Prodej rodinného domu čp. 15 v Hlínovišti – formou vyvolávací aukce s vyvolávací cenou 1.250.000,- Kč  
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.53/2015)  

V 17,20 opustil jednání L. Voleman. Počet členů RM 5.  
 
e) Žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 2886/3 o celkové výměře 33 m2 – jedná se o pozemek částečně 

zpevněné cesty, která navazuje u zatáčky u stadionu na ulici Mělnickou a vede pod břehem souběžně se silnicí; 
umožňuje přístup k objektům na stp. č. 1151 a stp. č. 2904 a napojení dalších zahrádkových parcel → RM 
doporučuje ZM schválit neprodej uvedeného pozemku    Hlasování 5-0-0 (usnesení  č.54/2015)   

 
V 17,30 přišel L. Voleman. Počet členů RM 6.  
Investice 
f) Sportovně-rekreační areál Vrchbělá – souhlas s veřejnoprávní smlouvou → Stř. kraj je investorem tohoto projektu. 

Při realizaci došlo ke změnám, které vyžadují změnu vydaného územního rozhodnutí i stavebního povolení. Toto 
je možné nahradit veřejnoprávní smlouvou mezi stavebníkem  a příslušným stavebním úřadem, ale pouze se 
souhlasem osob, které by byly účastníky smlouvou nahrazovaných správních řízení a mezi které patří i město.  
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.55/2015) 

g) Odbahnění vodní nádrže v Bělé p.B. – Březinka – náhrada škody → v roce 2010 dokončen projekt odbahnění 
vodní nádrže v Březince dotovaný ze státních prostředků. Následná nefunkčnost vodní nádrže vzniklá netěsností 
dna nádrže je řešena opravou, na kterou již byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem stavebních prací. 
Uplatnění škody vzniklé vadou původního projektu    Hlasování 6-0-0 (usnesení č.56/2015) 

h) Kanalizace v ul. Fortenská – zadání stavby → jedná se o odvedení dešťových vod z ul. Fortenská do náhonu 
rybníka Slon a zatrubnění otevřeného příkopu na odlehčovací kanalizační stoce pod sklárnou nad rybníkem Slon; 
Stavba je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na stavební práce dle směrnice k zadávání 
veřejných zakázek           Hlasování 6-0-0 (usnesení č.57/2015) 
Stanovení komise  pro otevírání obálek a posouzení  a hodnocení nabídek včetně náhradníků za členy komise 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.58/2015) 

i) Obytná zóna Vrchbělá – zastavení projektové přípravy → ZM usnesením č. 40/2014 schválilo zpracovanou studii 
obytné zóny Vrchbělá, uložilo zpracování dokumentace k územnímu řízení a vyhradilo si rozhodnutí ve věci 
zadání. Dále usnesením č. 26/2014-2015 zrušilo výběrové řízení na veřejnou zakázku zabezpečení projektové 
přípravy pro územní řízení. V rozpočtu na r. 2015 nebyly schváleny prostředky na pokračování projektové přípravy 
obytné zóny.  RM navrhuje ZM zrušení usnesení ZM č. 40/2015        
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.59/2015) 

j) Vodní zdroj Vrchbělá 
• Smlouva o budoucí smlouvě darovací – Středočeský kraj → město Hlasování 6-0-0 (usnesení č.60/2015) 
• Smlouva o budoucí smlouvě směnné – vklad do majetku spol. VaK Ml. Bol. a.s. 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.61/2015) 
k) Výběr zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení – stavební úpravy ve 2 N.P. bytového domu 
čp. 25 Masarykovo nám. v Bělé p.B. – dle předložených návrhů řešení → záměr města změnit nevyhovující 
dispoziční uspořádání bytových jednotek. V r. 2014 zpracována PDSP Ing. Rakouským a byl proveden výběr 
zhotovitele stavby. Vzhledem k vysokým nákladům stavby bylo výběrové řízení zrušeno a započalo jednání 
s novými architekty o novém ekonomicky vhodnějším řešení. Nové řešení 2 N.P. zpracovala Archa Ml. Bol. a 
Anitas Mn. Hradiště – vybrán projekční ateliér Anitas Mn. Hradiště       
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.62/2015) 

l) Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá p.B. v roce 
2014 na obnovu a restaurování objektu v rámci Progranu regenerace městských památkových zón a městských 
památkových rezervací ČR        Hlasování 6-0-0 (usnesení č.63/2015) 

SB 
m) Výběr dodavatele instalatérských, topenářských, malířských a zednických oprav pro městské domy a byty 2015-

2016 – vyhlášení veřejné soutěže malého rozsahu na provádění uvedených oprav.     
           Hlasování 6-0-0 (usnesení č.64/2015) 
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Do ZM 18.2.2015 postupuje materiál 4a), 4b), 4c), 4d), 4e), 4i), 4j), 4l). 
 
 
5.  Odbor výstavby a ŽP 
V 17,45 se k jednání připojil S. Beran, vedoucí odboru výstavby a ŽP, aby podal komentář k materiálům 
předkládaným stavebním odborem. 
a)  Příspěvek na úpravy staveb v městské a vesnické památkové zóně → Oprava venkovní strany fasády a obnova 
   pískovcového soklu domu čp. 59 Tyršova      Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 65/2015 
 
 
5. Správní 
V 18,00 se k jednání připojila T. Kreidlová, pověřená vedením správního odboru, aby podala informace k materiálům 
předkládaným správním odborem. 
a) Vyúčtování hospodaření pečovatelské služby v Bělé p.B. – rok 2014 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.66/2015) 
b) Žádost o bezúplatné zapůjčení prostor školní jídelny v Máchově ul. – 4 x ročně za účelem konání dětského bazárku 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.67/2015) 
c) Přidělení bytu č. 2 v čp. 2 Zámek        Hlasování 6-0-0 (usnesení č.68/2015) 
d) Přidělení bytu č. 3 v čp. 2 Zámek       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.69/2015) 
 
V 18,45 opustil jednání J. Sýkora, počet členů RM 5. 
 
e) Návrh na rozdělení dotací na zájmovou činnost v roce 2015   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.70/2015) 
f) Žádost o úpravu ceny za pronájem sportovní haly – rodiče nezl. dětí žádají o snížení ceny za pronájem sportovní 

haly pro účely trénování tenisu  → RM odkládá materiál a doporučuje zřízení kroužku tenisu při ZŠ  Bělá p.B., 
v tomto případě by byla cena totožná jako u ostatních sportovních oddílů         

 
7.  MKZ  
a) Plán účetních odpisů MKZ Bělá p.B. na r. 2015    Hlasování 5-0-0 (usnesení č.71/2015) 
 
8. Ostatní 
a) Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Technických služeb města Bělá p.B. - vyhlášení 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č.72/2015) 
b) Anketa „Sportovec města za rok 2015“ – Síň slávy bělského sportu → nominace TJ Sokol Bělá p.B – ……… 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č.73/2015) 
c) Žádost o příspěvek na publikaci „Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy“ – určená pro žáky čtvrtých  
    ročníků ZŠ v počtu 50 ks        Hlasování 5-0-0 (usneseníč.74/2015) 
 
 
Diskuze 
Ing. Lomoz 

• Nabídka nástěnných kalendářů pro město – YB Studio Yan Čelikovský – RM souhlasí s nafocením podkladů 
pro kalendář 

• Výstup z minulého jednání RM – neprodloužení nájemní smlouvy p. ………., Pražská 862 → jednáno se 
starostou; ochota města při zaplacení běžného nájmu + části dluhu prodlužovat nájemní smlouvu o jeden 
měsíc, v opačném případě na neprodloužení nájemní smlouvy trvat 

• Cesta nad Tiberinou – havarijní stav, časté záplavy při přívalových deštích – příprava projektu na úpravu; 
využití dotačních titulů; materiál bude předložen na příštím jednání RM 

• Výběr nového právního zástupce města – stanovení podmínek pro výběr 
 

J. Tošovská 
• Zápis do MŠ se uskuteční v měsíci červnu 2015 (do 31.5.2015 posouzení žádostí o odklad školní docházky) 

Mgr. I. Machková 
• Dotaz na chodník u sklárny směrem k sánkovačce – neustále umístěn kontejner, není průchozí – Ing. Lomoz – 

dle sdělení p. ……. bude chodník upravovován v jarních měsících 
• Zpevňovací zeď u rybníka Slon – vydáno stavební povolení, platné 36 měsíců; taktéž v jarních měsících začne 

realizace  
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 15. 12. 2014 
43/2015 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 2.2.2015. 
44/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Lidová 780,  Bělá pod Bezdězem p. ………, trvale 
bytem Lidová 780, Bělá pod Bezdězem. Byt se přiděluje na dobu určitou od 01.02.2015 do 30.04.2015 za 
nájemné ve výši 50,- Kč/ m2  dle usnesení č. 57/2014. 

45/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
stav peněžních fondů města za rok 2014. Tento materiál bude součástí závěrečného účtu města 2014. 

46/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje Podmínky pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem na r. 
2015. 

47/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
stav čerpání a úhrad půjček z Fondu rozvoje bydlení za rok 2014., 

48/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
doporučuje Zastupitelstvu města Bělá p. B. svěřit k hospodaření příspěvkové organizaci města Mateřská 
škola Bělá pod Bezdězem, vybavení nového pavilonu v celkové hodnotě 1.490.169,30 Kč. 

49/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
úpravu směrnice č. 01/FO Pravidla vedení účetnictví. 

50/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1., o obcích doporučuje zastupitelstvu města schválit 
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. 

51/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  § 102 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
doporučuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit neprodej části městského pozemku p.č. 
1055 zahrada o výměře cca 22 m2 v k.ú.Bělá pod Bezdězem. 

52/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  § 102 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
doporučuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit 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.  

53/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
doporučuje Zastupitelstvu města prodej rodinného domu Hlínoviště č.p. 15 s příslušenstvím a část 
pozemku stp.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.   

54/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  § 102 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
doporučuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit neprodej části městského pozemku p.č. 
2886/3 ostatní plocha o výměře 33 m2  v k.ú.Bělá pod Bezdězem. 

55/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem Bělá pod Bezdězem, odborem 
výstavby a životního prostředí (správní orgán) a Středočeským krajem (stavebník), jejímž předmětem je 
umístění a povolení změn stavby před dokončením pro záměr „Sportovně – rekreační areál Vrchbělá, 
multifunkční turistické centrum“ dle předloženého návrhu. Toto usnesení lze považovat za souhlas s 
uzavřenou veřejnoprávní smlouvou ve smyslu §§ 78, 78a a 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pouze pokud se uzavřená 
smlouva nebude odlišovat od předloženého návrhu znění smlouvy věcně ani v podstatných věcech 
formálně. 

56/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere 
na vědomí postup města při uplatnění náhrady škody na majetku města vzniklé při realizaci odbahnění 
vodní nádrže v Březince.  

57/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere 
na vědomí zahájení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Bělá pod Bezdězem, 
úprava kanalizace v ulici Fortenská“. 

58/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle 
čl. VI. bodu 4. směrnice města č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, ustanovuje 
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komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků za členy komise ve 
složení :  
Členové komise :                         Náhradníci za členy komise : 
Ing. Milan Lomoz, starosta     Jitka Tošovská, místostarostka 
Miloš Jirdásek, člen zastupitelstva    Jaroslav Ježek, člen zastupitelstva  
Radek Pelc, člen rady       Jan Sýkora, člen rady 
Stanislav Beran, vedoucí odboru výstavby a ŽP  Veronika Blažková, odbor výstavby a ŽP 
Miroslav Šimon, vedoucí odboru RaMM   Miroslav Kochman, vedoucí TS 

59/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
navrhuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem  zrušení usnesení č. 40/2014 ze dne 4.6.2014. 

60/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
navrhuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit 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 podmínit současným uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o vkladu na 
předmět daru se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.. 

61/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
navrhuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit 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 podmínit současným uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací na předmět vkladu mezi Městem Bělá pod Bezdězem a Středočeským 
krajem. 

62/2015 Rada města dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích souhlasí s výběrem zpracovatele 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, na základě předloženého dispozičního řešení 
stavebních úprav ve 2 N.P. bytovému domu č.p. 25 na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem Ing. 
Arch. Radek Bádal, projekční ateliér Anitas s.r.o. Mnichovo Hradiště.  

63/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 
doporučuje zastupitelstvu města 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. 

64/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí  
s vyhlášením VZMR na dodavatele dílčích instalatérských, topenářských, malířských a zednických oprav 
pro městské domy a byty na období 2015-2016. 

65/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem podle § 102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  podle 
pravidel pro poskytování příspěvku na úpravy staveb v městské a vesnické památkové zóně souhlasí s 
poskytnutím příspěvku ve výši 20 000,- Kč, panu Michalu Šulákovi a to na opravu venkovní strany 
fasády a obnovu pískovcového soklu domu čp. 59 ul. Tyršova v Bělé pod Bezdězem na pozemku: 
stavební parcela parcelní číslo 185 v kat. území Bělá pod Bezdězem. 

66/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere 
na vědomí výsledek hospodaření Pečovatelské služby v Bělé pod Bezdězem za  rok 2014. 

67/2015     Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
povoluje p. Evě Vernerové čtvrtletní zapůjčení prostoj jídelny ZŠ v Máchově ulici na konání dětského 
bazárku. 

68/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje přidělení bytu č. 2, Zámek 2,  Bělá pod Bezdězem p. …………., trvale bytem ………….., Bělá 
pod Bezdězem. Náhradník pan ……………, trvale bytem ……….., Bělá pod Bezdězem.  Byt se 
přiděluje na dobu určitou od 16.02.2015 do 31.08.2015 za nájemné ve výši 55,- Kč/ m2  dle usnesení č. 
391/2009, s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle usnesení rady města č. 
128/2005. Nájemné zařizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 

69/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje přidělení bytu č. 3 - výměnu, Zámek 2,  Bělá pod Bezdězem manželům ………….., trvale 
bytem …………., Bělá pod Bezdězem. Náhradník p. ………….., trvale bytem ………, Bělá pod 
Bezdězem.  Byt se přiděluje na dobu určitou od 16.02.2015 do 31.08.2015 za nájemné ve výši 55,- Kč/ 
m2  dle usnesení č. 391/2009, s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle usnesení 
rady města č. 128/2005. Nájemné zařizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 
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70/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění schvaluje 
přidělení dotací na zájmovou činnost v r. 2015 dle předloženého návrhu: 

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 
71/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje plán účetních odpisů na rok dle předloženého návrhu. 
72/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem  v souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  schvaluje 

text výzvy na výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Technických služeb města Bělá pod Bezdězem 
a jmenuje komisi pro stanovení pořadí uchazečů ve výběrovém řízení  ve složení starosta města, 
místostarostka města, tajemník úřadu, pan Ježek a pan Kouba (členové zastupitelstva. Dále schvaluje 
náhradníky do komise p.Šimůnek, p.Jirdásek, p.Machková a p.Pelc. 

73/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uvedení do Síně slávy bělského sportu pro rok 2014 p. ………., dlouholetého hráče a funkcionáře TJ 
Sokol Bělá pod Bezdězem za celoživotní práci a rozvoj klubu ve městě. 

74/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti IV-Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha 3, 130 00 
na ediční titul Českého červeného kříže – „Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy“ ve výši 
4.900,- Kč + DPH 21%. 

 
 
Jednání Rady města Bělá p.B. skončilo v 19,40 hodin. Další jednání rady bude 16.2.2015 od 15:30 h.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 4.2.2015 
 
 
 
 
 
 
 

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

      starosta města         místostarostka města           


