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Zápis 
z jednání Rady města Bělá p. B. č. 08/2015 konaného dne 2. 3. 2015 od 15:30 hodin v kanceláři p. starosty MěÚ Bělá 
pod Bezdězem. 
 
Přítomni: 
Ing. Milan Lomoz, starosta      Jan Sýkora, člen rady – příchod 15:35 hod   
Jitka Tošovská, místostarostka      Lukáš Voleman, člen rady 
Mgr. Iva Machková, člen rady        Radek Pelc, člen rady  
Libor Šimůnek, člen rady  - příchod 16:07 hod  
      
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Miroslav Šimon, vedoucí odboru RaMM, Ing. Jana Vltavská, 
dotační management 
 
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.104/2015) 
 
V 15:35 se k jednání připojil J. Sýkora, počet členů RM 6. 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 

 
 
3. Odbor rozvoje a majetku města 
 
Majetkové záležitosti  
V  15:44 se k jednání připojil M. Šimon, vedoucí odboru RaMM, aby podal komentář k majetkovým materiálům 
 
a)  Smlouva o zřízení VB v ul. Ješkova - investor ………….. zafinancovala zřízení plynové přípojky přes komunikaci 
k domu č. p. 250 v ul. Ješkova (viz. zákres  v GP). V této souvislosti byla městu předložena trojstranná smlouva o 
zřízení VB, kde město jakožto povinný se zavazuje ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. k právu zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení a k právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou výši 500,- Kč.  
Náklady za vklad do KN 1000,- Kč a za zřízení VB 500,-Kč hradí investor. 
 

   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.105/2015) 
 
b) Příprava návrhu na zveřejnění záměru pronájmu na pozemky pronajaté Motorlandem – v k. ú.  Vrchbělá má od 
roku 2008 pronajaté pozemky Autosport Promotion s.r.o. (Motorland), který je v současné době ve výpovědi z nájmu, 
a to do 31. 10. 2015, které by se měly nadále pronajímat. Jedná se o tyto pozemky p. č. 514/1 o výměře 14 778 m2, pp. 
č.514/10 o výměře 1 555m2, pp.č.514/8 o výměře 182m2, pp.č.514/2 o výměře 13 677 m2, pp.č.514/7 o výměře 43m2, 
pp.č.514/4 o výměře 201 m2, pp.č.514/3 o výměře 122m2, pp.č.525/26 o výměře 525 m2 se stavbou, p. č. 525/45 o 
výměře 13 819 m2 a p. č.525/1 – část o výměře 3000 m2, které má od roku 2008 v pronájmu. Účelem nájemní smlouvy 
je užívání pronajatých nemovitostí k provozování sportovní, lektorské a jiné činnosti. 
Zároveň se nájemce zavazuje: 

- užívat pronajaté plochy pouze k účelům stanoveným touto smlouvou 
- oplotit prostor okolí budovy na p. č. 252/26 
- udržovat pronajaté plochy v řádném stavu 
- udržovat v provozuschopném stavu závoru na příjezdu bránící vstupu nepovolaných osob 
- zajistit při provozovaných činnostech bezpečnostní opatření na takové úrovni, aby 
      nedošlo k poškození zdraví či majetku třetích osob 
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- k povinnosti zrealizovat min. 1x ročně akci pro občany a návštěvníky obce Bělá 
pod Bezdězem   

- poskytovat součinnost s pronajímatelem ve věcech realizace oživení bývalého VVP Vrchbělá 
- zajistit při všech realizovaných činnostech hospodaření s odpady dle znění příslušných 

předpisů a místních vyhlášek  
- zdržet se činností, které nejsou v rozporu s platnou legislativou v oblasti životního prostředí 
 

Nájemné je ujednáno dle dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ve výši 500.000,- Kč/rok ve čtvrtletních splátkách. 
V loňském roce byla zaslána Motorlandu výpověď s roční výpovědní lhůtou, která započala běžet od 1. 11. 2014. 
           
                  Hlasování  6-0-0 (usnesení č.106/2015) 
 
Diskuze 
Mgr. Machková – plánek je neúplný, zabírají větší prostory, a jestli regulerně či neregulerně to nevíme (údajně kácejí 
stromy a bagrují) – zkontrolovat, ošetřit, projet areál 
J. Sýkora – výběrové řízení vyvěsit na portál automobilních závodů a na ostatní portály, když se to zveřejní, pomůže 
to lepší nabídce 
Z. Krenický, Bc. – ve výběrovém řízení zdůraznit – jaký mají záměr využívání pozemků 
J. Tošovská – byli jsme tam, ale oni stejně jezdí mimo ptačí oblast 
 
  
V 16:07 se k jednání připojil L. Šimůnek, počet členů RM 7. 
 
V 16:09 odešla Mgr. I. Machková, počet členů RM 6. 
 
c) Směna pozemků ve vlastnictví pana Šímy (cesty) - z důvodu vytvoření přístupové komunikace k pozemkům jiných 
vlastníků v lokalitě u Pešlů byli osloveni stávající majitelé přístupové komunikace pozemku p. č. PK 2792/1 (orná 
půda) o výměře 2 806 m2 a to pan …………, Tyršova 366, Bělá pod Bezdězem a pan ………, Hlavní 148/13, 
Štěpánkovice, oba vlastní ½ pozemku. Tento pozemek si pan ……..  s panem ……….. v minulosti odkoupili od 
Pozemkového fondu. Při jednání s panem ………… bylo zjištěno, že v k. ú. Bělá pod Bezdězem vlastní ještě dvě 
přístupové cesty. Jedna je navazující na Mnichovohradišťskou ulici k cestě v lokalitě u Pešlů pozemek p. č. PK 2770/1 
o výměře 2 416 m2 a druhá je podél silnice na Dolní Krupou v lokalitě na Sahaře pozemek p. č. PK 2795/2 o výměře 
2 449 m2 (viz. příloha).  Jedná se o historické přístupové cesty, které by se měly zachovat a pokud možno, nejlépe ve 
vlastnictví města. Pokud cesty zůstanou ve vlastnictví soukromých osob, hrozí zde zaplocení a znemožnění přístupu 
občanům města na jejich pozemky. 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.107/2015) 
 
 
V 16:15 se k jednání připojila Mgr. I. Machková, počet členů RM 7. 
 
Investice 
 
d) Stavební úpravy bytů v č. p. 25 – projektová dokumentace – zadání - stavební úpravy bytů ve 2. NP (nadzemním 
podlaží) domu č. p. 25 na Masarykově náměstí byly připraveny k realizaci již v r. 2014. Rada města z důvodu 
nepřiměřené výše nákladů usnesením č. 597/2014 zrušila před uzavřením smlouvy výběrové řízení na dodavatele 
stavby a uložila zpracovat úpravu projektové dokumentace. Byl zpracován nový návrh dispozice za účelem snížení 
nákladů oproti předchozímu návrhu. Zpracovatel nového dispozičního návrhu Ing. Tomáš Rakouský podal nabídku na 
zpracování jednostupňové projektové dokumentace (dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnostech pro 
 
 
 provádění stavby a zároveň dokumentace pro provádění stavby), položkového rozpočtu a inženýrské činnosti 
k vydání stavebního povolení, a to jak na 2. NP tak i na 3. NP. Zpracovatel není plátcem DPH, takže v nabídkách 
uvedené ceny jsou konečné. 
 
             Hlasování  7-0-0 (usnesení č.108/2015) 

 
e)  KAVALIERGLASS, a.s. – 6. změna integrovaného povolení  - Krajský úřad Středočeského kraje zahájil řízení o 6. 
změně integrovaného povolení pro výše uvedeného žadatele. Jedná se o povolení činností dle zákona o integrované 
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prevenci a omezování znečištění životního prostředí. Uvedené zařízení je umístěno v areálu společnosti. Navrhovaná 
změna spočívá zejména ve zrušení výroby papírové lepenky a zavedení nového ofsetového tisku. Město Bělá pod 
Bezdězem je účastníkem řízení. Odbor výstavby a ŽP nemá k řízení připomínek. 
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.109/2015) 

 
f) Přístřešek v ul. Dlouhá – řízení o odstranění stavby.  Rada města dne 16. 2. 2015 projednala žádost o odprodej části 
pozemku p. č. 2240/1 v k. ú.  Bělá pod Bezdězem a navrhuje zastupitelstvu města prodej zamítnout (usn.č.88/2015). 
Na části pozemku je postaven přístřešek jako černá stavba bez povolení stavebního úřadu. Stavební úřad zahájil řízení 
o odstranění stavby s vlastníkem stavby pan ………. Město jako účastník řízení má právo se k podkladům řízení 
vyjádřit. 
  
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.110/2015) 
Diskuze 
J. Tošovská – zastavěl podezdívkou vodoteč, která brání odtoku vody - zachovat vodoteč 
Mgr. I. Machková – zastavěl podezdívkou i městský pozemek - pokud mu to poškodí voda, aby po městě nechtěl 
úhradu 
Ing. M. Lomoz – pan ……… doloží fotografie, které pořídil při koupi pozemku (tvrdí, že podezdívka tam již byla) 
L. Šimůnek – pořádné šetření (vodoteč má svůj smysl) 
 
g) Rekonstrukce Mělnická – přeložka plynu – prohlášení o pozemku - vyvolanou investicí výstavby okružní 
křižovatky u sauny v ul. Mělnické a neoddělitelnou součástí stavby je přeložka plynárenského zařízení – středotlakého 
plynovodu. Vlastník a provozovatel tohoto zařízení společnost RWE požaduje předchozí uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene). Rada města již schvalovala takovou smlouvu na dotčené pozemky 
ve vlastnictví města. Pro souhlas s přeložkou, popř. uzavření smlouvy postačí prozatím dle vyjádření společnosti RWE 
prohlášení města o zřízení věcného břemene v případě nabytí vlastnictví pozemku.  
 
             Hlasování   7-0-0 (usnesení č.111/2015)  
 

h) Výběr dodavatele regenerace a hnojení travnatého hřiště na sportovním stadionu Města Bělá pod Bezdězem.  
Od loňského roku jsou prostředky na pravidelnou regeneraci trávníkové plochy začleněny v rozpočtu města ve výši 
130 tis. Kč. Cenová nabídka je zpracována na pravidelnou regeneraci a hnojení travnatého hřiště na stadionu-  strojní 
vyčesání povrchu včetně sběru, pískování povrchu hřiště, perforace dutými trny- hloubkové uvolnění, smykování 
těžkou sítí, strojní dosev.  
Nabídnutá cena: 
Eurogreen CZ- Jiřetín pod Jedlovou – 97.036,- Kč bez DPH 
Údržba zeleně- Horní Cerekev, IČ: 69097712, cena 117.120,- Kč bez DPH 
Synek Michal- Varnsdorf, IČ: 67869777, cena 108.800,- Kč bez DPH 
Luko- trávníky- Dýšina, IČ: 26391538, I. varianta cena 166. 200,- Kč bez DPH, II. varianta cena 169. 400,- Kč bez 
DPH (firma Luko ve své nabídce navrhuje dvojnásobné množství písku- 60 tun a jak uvádí nejmodernější technologii 
regenerace- hloubkové uvolnění AREA- VATHOR US, dále nabízí zdarma provést práce na tréninkovém hřišti, jen za 
cenu materiálu).      

Hlasování 5-1-1 (usnesení č.112/2015) 
 

i) Rekonstrukce bytového domu - ve věci záměru rekonstrukce bytového domu č. p. 776 – 778 v ul. Lidové je 
připraveno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Akci bude možné částečně dotovat z budoucího 
programu i-ROP (zateplení obvodového pláště objektu). Termín první výzvy se předpokládá v září t. r.  Pokud by se 
mělo stihnout podání žádosti do této výzvy, je potřebné bez prodlev zahájit projektové práce, aby bylo včas vydáno 
stavební povolení (předp. 30. 8. 2015). Příprava plynofikace lokality je projekčně připravena, není však zatím uzavřen 
smluvní vztah s RWE o odběrech za strany města a o budoucím odkoupení plynovodu ze strany RWE. Rozhodnutí o 
výběru zpracovatele projektové dokumentace se předpokládá na jednání rady města dne 30. 3. 2015, kdy bude možné  
 
 
uzavření smlouvy se zpracovatelem odložit, popř. zrušit. Zadávací podmínky jsou obsaženy v přiloženém Oznámení 
veřejné zakázky. 
             Hlasování 7-0-0 (usnesení č.113/2015) 
Diskuze 
J. Sýkora – chce poděkovat p. M. Šimonovi za výbornou pomoc při rekonstrukci pamětní desky 
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V  16:55se k jednání připojila Ing. J. Vltavská, dotační management, aby podala komentář k materiálu. 
 
 
j) Přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu – výběr zpracovatele žádosti o dotaci. V návaznosti na vypsanou 
výzvu OPŽP na přírodní zahrady u mateřských škol a schválení tohoto záměru a podání žádosti o dotaci v orgánech 
města předkládáme radě města návrh na výběr zpracovatele žádosti o dotaci. Termín pro podání žádosti: 23. 3. 2015. 
Osloveny byly tyto firmy: 
LK Advisory, s.r.o. – jednatel Mgr. Luboš Rambousek 
Na základě osobní schůzky předložena tato nabídka: 
Nabídková cena:   
Zpracování žádosti   35.000,- Kč (splatné po kontrole správnosti a úplnosti žádosti) 
Odměna v případě úspěchu 36.000,- Kč (1,8% z přiznané dotace – splatné po rozhodnutí) 
 
 
Celkem:   71.000,- Kč + DPH 21 % = 85.910,-  Kč 
Zkušenosti: výborné 
II. etapa náměstí, přístavba MŠ, IC Zámek – vysoká kvalita a rozsah připravených materiálů, téměř jen k podpisu, 
vysoká angažovanost i nad rámec sjednaného, osobní účast, zkušenost s tímto typem projektů.  
 
PRO EKO-POINT, s.r.o. – jednatel Ing. Petr Kaliba 
Na základě osobní schůzky vyžádána nabídka 
Zpracování příloh:  15.900,- Kč 
Zpracování žádosti:  79.000,- Kč 
Celkem:   94.900,- Kč + DPH 21% = 114.829,- Kč 
Zkušenosti: dobré 
Pořízení čistící techniky, zateplení MŠ – podklady jsou zpracovány kvalitně, často však k dopracování a firma spíše je 
jen poradcem, jak materiál zpracovat, upravit. Nízká angažovanost v řešení problému přesahující sjednaný předmět 
činnosti, komunikace zejména virtuální. Referenční projekty neprezentovány, web jen s kontakty. Specializace a 
odbornost spíše v oblasti energetického dotačního managementu.  
 
Marie Paděrová 
Bez schůzky, zprostředkovaný kontakt, vazba na firmu realizující předmět projektu. 
Nabídková cena: 25.000 Kč.  
Zkušenosti: bez osobních zkušeností, reference uvedeny pouze názvem subjektů, pro které pracuje, nikoli typem 
projektů.  
                    Hlasování 5-0-2(usnesení č.114/2015) 
Zdůvodnění:  Na základě dotazů u jiných obcí se p. Paděrová věnuje jiným projektům, nedostavila se na schůzku  
s Ing. J. Vltavskou a město nemá zkušenosti s její činností. 
 
4. Odbor výstavby a ŽP 
ŽP 
a) Likvidace bioodpadu Bělá pod Bezdězem  - na základě vyhlášky 321/2014 o rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2015 vznikla obcím a městům povinnost 
odděleně třídit bioodpad a kovy, aby došlo ke snížení množství komunálního odpadu – neboli nějakým způsobem toto 
třídění občanům města umožnit. Další povinně tříditelnou složkou komunálních odpadů jsou bioodpady. Bioodpady 
jsou v SD vytřiďovány, ale město jako původce odpadů je nepředává oprávněné osobě (do nynějška byly odváženy na 
neschválenou kompostárnu). Z těchto důvodů nastala nutnost třídění bioodpadu ve městě vyřešit v rámci zákona. 
Proto byly osloveny firmy zabývající se likvidací bioodpadu (BRKO) a požádány o podání nabídek na likvidaci. 
 
SAP Mimoň spol. s.r.o.: 
Kompostárna   Mimoň  – 28 km 
Likvidace 1 tuny BRKO – 190,-Kč 
Doprava 30 Kč/km – možno odvážet až 3 kusy kontejneru 10 m3 najednou 
Compag MB, s.r.o.  
Likvidace 1 tuny BRKO – 180,-Kč 
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Doprava 30 Kč/km – budou použity současné kontejnery, BRKO bude sváženo častěji, aby nedošlo k nežádoucímu 
zápachu, nebo budou zakoupeny větší kontejnery – není možno předvídat množství BRKO – od občanů cca 30-40 tun 
ročně od TS neodhadnutelné – doposud likvidováno svépomocí. 
 
 
Město Bělá pod Bezdězem bylo osloveno ze strany společnosti „Družstva Březovic“ o možnosti budoucí spolupráce 
při likvidaci BRKO v příměstských částech – Bezdědice a Březinka.  Družstvo Březovice bude žádat na OPŽP o 
dotaci na kompostárnu, do které by bylo BRKO sváženo. Likvidováno a sváženo by bylo zdarma. 
 
Dále na základě zjištění bylo vyvoláno jednání se Zemědělským družstvem Skalsko, které má dvě bioplynové stanice 
a polnosti i v okolí Bělé pod Bezdězem. Pokud bude v silách ZD Skalsko zajistit veškerá zákonná povolení jsou 
ochotni založit kompostárnu na Výsluní a odebírat bio od města zdarma. 
              Hlasování 7-0-0 (usnesení č.115/2015) 
 
Diskuze 
L. Šimůnek – nebude problém s dotací  -  kompostéry (rozdávaly se občanům) 
Ing. M. Lomoz – všichni občané nemají kompostér 
 
5. Správní 
 
a) Žádost nestátního zdravotnického a sociální zařízení pro nemocné – Domova sv. Josefa v Žirči - domov sv. Josefa 
v Žirči, které je střediskem nestátní neziskové organizace působí již více jak 13 let a je jediným lůžkovým 
zdravotnickým a sociálním zařízením v ČR pro lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou. 
Návrh p. Pelc  -  hlasování o příspěvek 1.000,-Kč 
              Hlasování 4-3-0 (usnesení č.116/2015) 
 
b) Žádost o mimořádný finanční příspěvek - v žádosti, která je v příloze žádá 1. FC šermířský oddíl o mimořádný 
finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na částečné krytí nákladů spojených s účastí závodnice sl. ……  na  MS kadetů 
v šermu, které se uskuteční v Taškentu (UZB) v termínu 1. až 4. dubna 2015.  
 

  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.117/2015) 
 

Diskuze 
Mgr. I. Machková – sl.  …….   postoupila do 2. kola a skončila na 57 místě ze 117 na ME (byla nejmladší účastnicí) 
  
  
c) Přidělení bytu 2 +  kk, č. 6 ve 4. podlaží, Tyršova 43, Bělá pod Bezdězem - jedná se o byt po rekonstrukci 2+kk 
s vlastním sociálním zařízením v bytě o celkové výměře 44,26 m2. Nájemné včetně zařizovacích předmětů činí 2.527,- 
Kč, zálohy za služby 340,- Kč/osoba, 85,- Kč/byt. Vytápění bytu je lokální – pokojová kamna.  

 
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.118/2015) 
 
 d) Prodloužení nájemní smlouvy – Daniela Csicsová 
 
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.119/2015) 
 
6. Školství 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Dodávka konvektomatu - dne 24. 02. 2015 došlo 
k havárii na výrobní technologii provozu Školní jídelny ZŠ Bělá p. B. – porouchal se malý konvektomat, rok výroby 
2000. Následujícího dne se dostavil technik servisní firmy a konstatoval závadu na bojleru uvnitř stroje. Oprava by si 
vyžádala náklad ve výši 25 – 30 000,00 Kč s tím, že není jistota, že v brzké době přestanou fungovat další nezbytné 
součásti stroje (motor, elektronika), stroj je za zenitem svého provozu, výrobce uvádí životnost 10 let. Vedoucí ŠJ a 
ŘŠ oslovili firmy zabývající se prodejem konvektomatů. Své nabídky elektronicky poslalo celkem 10 firem. 
Nejvýhodnější nabídkou se jeví dodávka stroje Retigo 02011i, 20xGN 1/1 firmy GASTRO ART CZ, spol. s r.o., Ve  
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dvoře  807, 252 42 Jesenice v ceně 369 613,00 Kč včetně DPH. Nabídnutá cena je o 32 až 73 tisíc nižší než nabídky 
ostatních firem. Firma GASTRO ART CZ nabízí také servisní služby, servisní služby poskytuje rychle za přiměřené 
ceny.  
  
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.120/2015) 
 
 
Diskuze 
J. Sýkora  - musí se řešit neprodleně ohledně hygieny, atd. 
Mgr. I. Machková – musel se i přizpůsobit jídelníček, nehradí se to z peněz města 
Bc. Z. Krenický  – směrnice §6 zákona  -  transparentnost byla dodržena – 10 nabídek – havarijní stav 
 
a) Nájem za hrobové místo - dle zákona o pohřebnictví je provozovatel pohřebiště povinen každoročně stanovovat 
kalkulaci cen pronájmů hrobových míst, kolumbárií a služeb spojených s nájmem těchto pohřebišť. Cena pronájmu 
hrobového, hrobkového a urnového místa se skládá z ceny nájmu na 1m2 a ceny služeb s nájmem spojených také na 
1m2. 

            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.121/2015) 
 

b) Nájem za urnové okénko, manipulace s urnami.  Náklady na jedno okénko v r. 2015 činí Kč  2.287,-. Při ceně Kč 
60,- /rok se jedná o 2,6% úhrady od nájemců a dotace města činí Kč  2.227,-/rok tj. 97,4%. 
 
                   Hlasování 7-0-0 (usnesení č.122/2015) 
 
c) Výkop hrobu a pronájem kaple 
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.123/2015) 
 
d) Platba za exhumaci ostatků starších 20 let z hrobu a z hrobky  
      
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.124/2015) 
 
Diskuze 
J. Sýkora – nedostatek sanačních prostředků pro hrobníky  (vzhledem k hygieně, atd.) 
- dle pohřebního zákona musí být každý hrob označen. Můj návrh je koupit plastové štítky a vytlačit číslo s označením 
hrobu (každý hrob by měl své označení)  
- nesouhlasím s podmínkami výběrového řízení na instalatérské práce – upravil bych úkony za hodinovou nebo 
úkolovou práci, za sanitu o víkendu, pohotovost, atd. - materiál, aby nakupoval technik (Šimon, Taclík)  
- nelíbí se mi, že podmínky výběrového řízení se mění během jednání s firmou 
- navrhuji stáhnout, stanovit nové podmínky a vyvěsit v jiném termínu 
- navrhuji opravit kritéria pouze na ohodnocení sanitární práce - technik musí umět objednat náhradní díl  
Ing. M. Lomoz – nejednalo se o změně podmínek výběrového řízení, ale pouze o upřesnění 
J. Tošovská – technik nemůže odhadnout jaký kotel nebo elektr. ohřívač koupit (není vyučen instalatérem) 
R. Pelc -  na co máme TS – měli by mít přehled o bytech 
Ing. M. Lomoz – TS nejsou zatím personálně  vybaveni  
Bc .Z. Krenický   – veškeré práce nemůžou provádět TS – my potřebujeme firmu, které zavoláme, která vyhoví a hned 
zajistí opravu (nebudeme čekat 14 dní na opravu) 
Ing. M. Lomoz – my potřebujeme firmu, která v danou dobu bude k dispozici, a my budeme prioritou 
 

 
Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 2. 3. 2015 

104/2015 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 02. 03. 2015. 

105/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů schvaluje návrh třístranné Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Bělá pod 
Bezdězem Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem jako povinným, RWE GasNet s.r.o. se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněným a investorem p. …………., bytem 
Hradební 298, 294 21 Bělá pod Bezdězem a schvaluje jednorázovou úhradu 500,-Kč za jeho zřízení. 



Ev. č.: 802/2015;  Č. j: ASIST/377/2015/  
spis. znak : 101.2.2, A/10 

- 7 - Zapsala: R.Hoznauerová, Asist. 
Kontrola: Bc. Z.Krenický, taj. 

 

106/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
doporučuje vypracovat zadání pro výběrové řízení na pronájem vyjmenovaného prostoru. 

107/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
navrhuje pokračovat v dalším jednání. 

108/2015  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle 
čl. V. a čl. VII. bodu 5. Směrnice města č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, 
schvaluje přímé zadání veřejné zakázky na zpracování jednostupňové projektové dokumentace, 
položkového rozpočtu a inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení pro stavení úpravy bytů ve 2. a 
3. NP domu č. p. 25 v Bělé pod Bezdězem dodavateli Ing. Tomáš Rakouský, Za Zámeckou zdí 37, 295 
01 Mnichovo Hradiště, IČ : 11304278 za cenu 188.600,- Kč.  

109/2015  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí se 6. změnou integrovaného povolení „Výroba a zušlechťování papírové lepenky“ v řízení č. j.: 
013611 /  2015/  KUSK OŽP/  Dvo ze dne 29. 1. 2015 bez připomínek. 

110/2015  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
nesouhlasí se stavbou dřevěného přístřešku u domu č. p. 563 v ul. Dlouhé na části pozemku p. č. 2240/1 
lesní pozemek v k. ú.  Bělá pod Bezdězem. 

111/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje vydání prohlášení o budoucím zřízení služebnosti sítě spočívající v právu zřídit a provozovat na 
pozemku st. p. č. 164/2 PK v k. ú.  Bělá pod Bezdězem zapsaném na LV č. 2121 TJ Spartak Bělá pod 
Bezdězem plynárenské zařízení ve prospěch společnosti RWE, pokud Město Bělá pod Bezdězem nabude 
vlastnického práva k tomuto pozemku. 

112/2015 Rada města dle § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s výběrem dodavatele  
regenerace a hnojení travnatého hřiště na v roce 2015 na sportovním stadionu Města Bělá pod Bezdězem, 
spol. Eurogreen CZ, spol. s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 
64651959, za cenu 97.036,- Kč bez DPH. 

113/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje bezodkladné zahájení výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce 
„Rekonstrukce bytového domu č. p. 776, 777, 778“. 

114/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle 
čl. VII bod 5. směrnice města o zadávání veřejných zakázek schvaluje zadání zakázky na zpracování 
žádosti o dotaci na projekt „Přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu“  firmě LK Advisory, s.r.o., 
IČO 24275093, zastoupenou jednatelem Ing. Lubošem Rambouskem v rozsahu dle předložené nabídky. 

115/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí 
likvidací BRKO na Sběrném dvoře města Bělá pod Bezdězem ve spolupráci se společností Compag MB, 
s. r. o. dle předložené nabídky. 
Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí 
s uzavřením „Dohody o budoucí spolupráci“ na likvidaci BRKO z příměstských částí Bezdědice a 
Březinka s Družstvem Březovice.  

116/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  
schvaluje fin. Příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro Domov sv. Josefa v Žirči na rok 2015. 

117/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje 1. FC – šermířskému oddílu Bělá p. Bezdězem mimořádný finanční příspěvek ve výši 15.000,- 
Kč na účast závodnice sl. ……..   na MS kadetů v šermu v Taškentu v termínu 1. až 4. dubna 2015. 

118/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje přidělení bytu č. 6, Tyršova 43, Bělá pod Bezdězem panu ………  , trvale bytem náměstí T. G. 
Masaryka 1, Česká Lípa. Náhradník pan …….. , trvale bytem Elišky Krásnohorské 1132, Bělá pod 
Bezdězem.  Byt se přiděluje na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 30. 09. 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. 

119/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Pražská 862, Bělá pod Bezdězem paní ……… na 
jeden měsíc, tedy do 31. 03. 2015. 

120/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
z důvodu havarie zařízení a s využitím výjimky ze směrnice města č. 1/2014 schvaluje dodávku 
konvektomatu Retigo 02011i, 20xGN 1/1 pro Školní jídelnu Základní školy Bělá pod Bezdězem, 
příspěvková organizace od firmy GASTRO ART CZ, spol. s r.o., Ve dvoře 807, 252 42 Jesenice v ceně 
369 613,00 Kč včetně DPH.  
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Rada města Bělá pod Bezdězem souhlasí se zapojením rezervního fondu Základní školy Bělá pod 
Bezdězem k pořízení uvedeného investičního majetku. 

121/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje pro období od 1. 4. 2015 do 31. 3.2016 nájem za hrobové místo 7,- Kč/m2/rok a cenu služeb ve 
výši 35,- Kč/m2/rok, což je 28% úhrada od nájemců hrobů a 72% dotace města. 

122/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje pro období od 1. 4.2015 do 31. 3.2016 pronájem okénka v kolumbáriu za částku 60,- Kč/rok,  

 administrativní cenu za uložení urny ve výši 30,- Kč, uložení a vyzvednutí urny z urnového okénka za 
částku 60,- Kč, vyzvednutí a uložení urny z urnového okénka s deskou za částku 100,- Kč, uložení urny  

 do společného hrobu za částku 200,- Kč, uložení urny do hrobového nebo hrobkového místa za částku 
200,- Kč a přesyp urny za částku 150,- Kč. 

123/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje pro období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 cenu letního a zimního výkopu hrobu v navrhované 
výši: 
Výkop hrobu letní 150 cm: 3.000,- Kč 
Výkop hrobu letní 200 cm: 4.000,- Kč 
Výkop hrobu zimní 150 cm: 5.000,- Kč 
Výkop hrobu zimní 200 cm: 6.000,- Kč 
Výkop dětského hrobu:  letní 150 cm: 2.250,- Kč 

    letní 200 cm: 3.000,- Kč 
    zimní 150 cm: 3.750,- Kč 
    zimní 200 cm: 4.500,- Kč 

a souhlasí se zachováním ceny za pronájem kaple ve stávající výši 100,- Kč. 
 
124/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje pro období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 cenu za exhumaci ostatků starších 20 let z hrobu a 
z hrobky ve výši 500,- Kč. 

 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18:28 hodin. Další jednání rady bude 16. 03. 2015 od 15:30 hod. v kanceláři 
starosty města. 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 03. 03. 2015 
 
 
 
 
 

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

      starosta města         místostarostka města           


