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Zápis 
z jednání Rady města Bělá p. B. č. 09/2015 konaného dne 16. 3. 2015 od 15:30 hodin v kanceláři p. starosty MěÚ 
Bělá pod Bezdězem. 
 
Přítomni: 
Ing. Milan Lomoz, starosta      Jan Sýkora, člen rady  
Jitka Tošovská, místostarostka      Mgr. Iva Machková, člen rady      
Radek Pelc, člen rady  
Libor Šimůnek, člen rady   
 
Omluven: 
Lukáš Voleman, člen rady  
      
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Miroslav Šimon, vedoucí odboru RaMM  
 
Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p. B. byla usnášeníschopná. 
 

Program jednání a stanoviska rady: 
 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.125/2015) 
 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 

 
 
3. Odbor rozvoje a majetku města 
 
Majetkové záležitosti  
V  15:55 se k jednání připojil M. Šimon, vedoucí odboru RaMM, aby podal komentář k majetkovým materiálům 
 
a) Žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemku - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal 
o sdělení zda „Město Bělá pod Bezdězem“ má zájem o bezúplatný převod pozemku p. č. 2702/8 ostatní plocha v k. ú.  
Bělá pod Bezdězem. Jedná se o pozemek o výměře 31 m2, který je součástí komunikace v ulici Jenečská naproti školní 
družiny  (viz. příloha). Tato komunikace je ve vlastnictví města a podle pasportu se jedná o místní komunikaci III. 
třídy. RaMM doporučuje zažádat o bezúplatný převod pozemku p. č. 2702/8 ostatní plocha.  
 

   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.126/2015) 
 
b) Žádost o povolení umístění reklamy na sloupy veřejného osvětlení - firma Omnis Olomouc, a.s. žádá, o povolení 
umístění krátkodobé reklamy při příležitosti výstavy STAVÍME – BYDLÍME , která se koná ve dnech 16. – 17. 4. 
2015 v Mladé Boleslavi. Jedná se o umístění 15 ks plakátů o velikosti A1 v termínu od 4. 4. 2015 do 17. 4. 2015 (tzn. 
14 dnů) v ulici Mladoboleslavská a Tyršova. Instalaci i demontáž si provedou sami.  
 
                  Hlasování  5-1-0 (usnesení č.127/2015) 
 
Investice 
 
a) Bělská vteřina – vyjádření - spolek amatérských cyklistů Bělá pod Bezdězem jako každoročně pořádá časovku 
jednotlivců na trase po Kuřívodské silnici od koupaliště do Kuřívod a zpět (viz žádost). Závod se pojede za plného 
silničního provozu s povolením zvláštního užívání pozemní komunikace vydaným Magistrátem Mladá Boleslav.  
 
             Hlasování  6-0-0 (usnesení č.128/2015) 
 
b) Brouzdaliště na městském koupališti – výběr skluzavky odloženo do příštího jednání RM 
 
Diskuze: 
RM se usnesla, aby fy. Trigon poptala i jinou firmu na výběr nerezové skluzavky (nabídka je drahá) .  
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c) Rekonstrukce bytového domu v ul. Lidové č. p. 776, 777, 778 – projektová dokumentace – výběrové řízení – 
ustanovení komise. V souladu s usnesením Rady města č. 113/2015 bylo zahájeno výběrové řízení na výše uvedenou 
zakázku. Dle vlastní směrnice k zadávání veřejných zakázek musí Rada města ustanovit 5ti -člennou komisi pro 
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků za členy komise. Lhůta pro podání nabídek je 20. 
4. 2015 v 10:00 hod. Jednání komise se předpokládá následně v 18. týdnu. 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.129/2015) 

 
d) Rekonstrukce Mělnická – změna kamerového systému. Provedením okružní křižovatky v rámci rekonstrukce 
Mělnické ulice dojde ke zrušení sloupu s kamerou před saunou. Projekt rekonstrukce z r. 2008 zahrnuje přemístění 
sloupu doprostřed okružní křižovatky. Nyní byl záměr přemístění ověřen a bylo zjištěno, že při navrhované výšce 
sloupu 16 m by byla nepřiměřeně snížena dohlednost na zařízení radnice. Zvýšení sloupu je nepřijatelné z hlediska 
technického (velký rozkmit vrcholu sloupu), vizuálního i provozního (obtížná údržba). Realizátor kamerového 
systému společnost MKDS BESY, s.r.o., se kterým město stále spolupracuje, navrhl nahradit původní spojení 
spojením se stanovištěm na náměstí (TESCO) za předpokladu změny technologie (viz přiložený technický popis). 
Z důvodu zajištění nepřerušovaného provozu se navrhuje varianta b) i za vyšší pořizovací cenu. Náklady na přesunutí 
sloupu jsou hrazeny v rámci stavby rekonstrukce. 
 
RM hlasovala pro variantu a) – nižší pořizovací cena     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.130/2015) 
               
e) Sáňkařské návrší Vrchbělá – změna stavby. Součástí sportovně-rekreačního areálu Středočeského kraje na Vrchbělé 
je i sáňkařské návrší. Původní termín dokončení stavby dle stavebního povolení 26. 6. 2015 investor nedodrží pro 
nedostatek vhodné zeminy. Ke změně stavby před jejím dokončením (změně stavebního povolení) je mimo jiné třeba i 
souhlas města, protože toto je účastníkem stavebního řízení. Prodloužení termínu dokončení stavby se zájmů města 
nedotýká, navrhuje se proto vydat souhlasné stanovisko. 
  

Hlasování 5-0-1 (usnesení č.131/2015) 
 

V 16,35 hod odešla p. J. Tošovská, počet RM 5 členů 
 
Správa bytů 
a) Plnění rozpočtu správy bytů - bytová správa zasílá v příloze rozpočet hospodářské činnosti města k 28. 2. 2015. 
Výdaje na všeobecné opravy a údržbu:  489. 339,48 Kč 
Režijní výdaje:                                        114.928,88 Kč  
Plánované akce:                                      124. 860,32 Kč      
 
Celkem:                                                  729. 182,68 Kč                                                                                      
 
             Hlasování 5-0-0 (usnesení č.132/2015) 
 
Diskuze: 
Mgr. I. Machková - komu se platí energii za nájem restaurace na fotbalovém hřišti – město platí energii za celý objekt 
J. Sýkora – už v prosinci se mělo vyřešit, že město bude mít restauraci pod sebou – do budoucna se to musí vyřešit – 

nájemné za restauraci a byt hospodáře má mít město 
J.Tošovská – od podzimu loňského roku se uvažuje o jiném způsobu provozování městského stadionu  
L. Šimůnek – nastavit takové podmínky, aby klub házené i klub kopané měl stejné, popř. podobné 
  
 
 
b) Zrušení účtování nájmu za zařizovací předmět kotel na pevná paliva - po prohlídce komínového průduchu, na 
kterou byl přivolán kominík Michal Malý 22. 2. 2015 panem ………  Zámek  2A byla spalinová cesta prohlášena z 
 hlediska její bezpečné funkčnosti za nezpůsobilou k jejímu provozu. Do odstranění závad bylo užívání spotřebiče 
zakázáno. Nutné převložkování komínového průduchu vložkou větší světlosti. Odhad ceny 40.000Kč. Po dohodě 
s panem ………  byl kotel Dakon 12 na pevná paliva nahrazen elektrokotlem Protherm 9. Kotel Dakon měl splácet 
pan ………  až do roku 2021, zbývá splatit 14.684 Kč. Protože začne splácet kotel Protherm, navrhuji zrušit splácení 
částky za demontovaný kotel Dakon. 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č.133/2015) 
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V 16,40 hod se k jednání připojila p. J. Tošovská, počet RM 6 členů 
 
4. Odbor výstavby a ŽP 
ŽP 
a) Likvidace bioodpadu Bělá pod Bezdězem – dodatek ke smlouvě -  předkládám ke schválení „Dodatek č. 4 ke 
smlouvě na zajištění svozu a likvidace odpadu“. Předmětem dodatku je likvidace bioodpadu za cenu chválenou – 
180,-Kč/t a 30Kč/km, využití větví zdarma. Dodatek nabývá platnosti od 1. 4. 2015, kdy začne spolupráce fungovat. 
 
              Hlasování 6-0-0 (usnesení č.134/2015) 
 
b) Likvidace bioodpadu Bělá pod Bezdězem – dodatek ke smlouvě -  na základě poznatků a doporučení oslovilo 
město Bělá pod Bezdězem společnost Kronospan CR, spol. s.r.o., Na Hranici 6, 587 04 Jihlava, s žádostí o 
nabídku na likvidaci vytříděného dřeva ze Sběrného dvora Bělá pod Bezdězem. Společnost Kronospan 
nabídla městu nákup dřeva za 350, -Kč/t a dopravu zdarma. Kronospan je oprávněnou osobou dle zákona o 
odpadech – lze předat odpad a vykazovat v evidenci. 
Info pro RM – na kontejner bylo vyhlášeno VŘ dle vnitřní směrnice – předpokládaná cena 90.000,-Kč – 
návratnost v úspoře na výdajích na OH. RM bude rozhodovat na svém zasedání o výběru nejvhodnější 
nabídky na nákup kontejneru. 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.135/2015) 
 
 
Odbor výstavby 
Oznámení  - ve středu 8. 4. 2015 od 16,00 hod se bude konat v místnosti školního klubu základní školy v Bělé pod 
Bezdězem, Máchova ulice č. p. 1110, „Veřejné projednání návrhu územního plánu Bělá pod Bezdězem“. 
 
5. Správní 
 
a) Žádost o finanční podporu podala Nadace pro transplantaci kostní dřeně, která se snaží podpořit nábor a vstup 
dalších dobrovolníků do Českého národního registru dárců dřeně.  V r. 2014 schválila RM fin. částku  3.000,- Kč.  
 
               Hlasování 6-0-0 (usnesení č.136/2015) 
 
b) Žádost Českého rybářského svazu Bělá p. Bezdězem o podporu brigád u rybníka Slon. V žádosti, která je přílohou 
návrhu, žádá MO ČRS o pomoc při úklidu břehů a okolí rybníka Slon. Firma Autodoprava Vrabec přistaví 3. 4. 2015 
k rybníku velký kontejner s možností uzamykání, který pak 13. 4. 2015 odveze. Cena za přistavení a odvoz kontejneru 
činí 5000,- Kč + DPH. 

  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.137/2015) 
 

 
c) Prodloužení nájemní smlouvy –  ………………. 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.138/2015) 
 
 d) Žádost o. s. Semiramis o udělení souhlasu ke vložení znaku města do Výroční zprávy za rok 2014  
  
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.139/2015) 
 
6. Školství 
 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – plán odpisů na rok 2014 – rozpočtové opatření 
Předkládám úpravu plánu odpisů příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem na rok 2014.  
 

Původní plán Upravený plán 

1 000 000 839 000 
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Ke změně plánu odpisů došlo s ohledem na nižší nákup strojů a zařízení v průběhu roku 2014 oproti předpokladům. 

 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.140/2015) 
 
b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – rozpočet narok 2014 – úprava – rozpočtové 
opatření 
Žádám o souhlas s předloženou změnou rozpočtu: 
 

Příjmy PO původní rozpočet upravený rozpočet 

Odpisy HIM 1 000 000  839 000 

Příspěvek zřizovatele – neinvestiční  6 072 000            6 092 000 

Ostatní příjmy 2 530 000 2 496 000 
Celkem příjmy 9 602 000 9 427 000 
   

Výdaje PO původní rozpočet upravený rozpočet 

Odpisy HIM 1 000 000 839 000 
   

Energie, paliva 2 470 000 1 998 000 

Materiál   796 000  1 002 000 

Služby 1 202 000  1 263 000 

Opravy 1 000 000    922 000 

Celkem 5 468 000  5 185 000 
   

Potraviny + DČ     

Potraviny  1 900 000            1 763 000 

DČ 1 234 000            1 223 000 

Celkem 3 134 000            2 986 000 
Celkem výdaje 9 602 000            9 010 000 
 
 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.141/2015) 
 

c) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – splnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2014 

Plnění závazných ukazatelů pro rok 2014: 

 Závazný ukazatel Skutečnost 
1 PO dodrží plánované příjmy a výdaje na rok 2014 

dle specifikace uvedené v příloze. Případné změny 
(i přesuny mezi položkami) budou projednány a 
schváleny formou rozpočtového opatření RM. 

Změny provedeny se souhlasem RM 
rozpočtovým opatřením. 

2 Čerpání finančních prostředků z fondů 
vytvořených dle zákona č. 250/2000 Sb., § 29, 
odst. 1, písm. a), b), c) musí být předem schváleno 
radou města. 

Splněno. 

3 PO odvede zřizovateli finanční částku, která se 
rovná odpisům HIM. 

Odpisy HIM odvedeny na účet zřizovatele  
ve výši poskytnutého příspěvku,  

tj. 1 000 000,00 Kč.  
4 PO bude nadále ve své hospodářské činnosti vařit 

obědy pro důchodce 
Splněno. 

 

 
                   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.142/2015) 
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d) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – účetní uzávěrka za rok 2014. Žádám o schválení 
účetní uzávěrky organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za rok 2014. 

 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.143/2015) 
 
e) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – hospodářský výsledek za rok 2014 a jeho rozdělení 
do fondů. Žádám o schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizace za rok 2014. 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:   402 546,27 Kč 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:  14 969,48 Kč. 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. §§ 30–32 o tvorbě fondů bude tento výsledek rozdělen takto: 
Do fondu odměn 20 %, tj. 83.503,00,-  Kč. 
Do rezervního fondu 80 %, tj. 334. 012,75,- Kč. 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.144/2015) 
 
 
 
 
f) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – plán odpisů na rok 2015. 
Předkládám plán odpisů příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem na rok 2015.  
 

Středisko Měsíční odpis Čtvrtletní odpis Roční odpis 

0 Budovy 55 147 165 441 661 764 

1 ZŠ 10 340   31 020 124 080 

2 ŠJ  7 239   21 717   86 868 

Celkem 72 726         218 178 872 712 
 
 

   
 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.145/2015) 
 
 

g) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele na realizaci Letního 
tábora školní družiny v roce 2015. Žádám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na částečnou úhradu 
nákladů na uskutečnění tradičního Letního tábora školní družiny v roce 2015 ve výši 10.000 Kč.  
 
                    Hlasování 6-0-0(usnesení č.146/2015) 
 
h) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele na partnerské vztahy 
Základní školy Bělá pod Bezdězem v roce 2015 
                   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.147/2015) 
 
i) Rozvaha 12/2014 - součástí materiálu k bodu d) 
 
 j) Výkaz zisků a ztráty 12/2014 - součástí materiálu k bodu d) 
 
Diskuze: 
J. Sýkora – nájemníci chat a převlékáren  Městského koupaliště nechtějí, aby na zadním vstupu koupaliště 
byl řetěz 
J. Tošovská – řetěz je umístěn z bezpečnostních důvodu a zároveň, aby nájemníci nepouštěli neplatící návštěvníky 
koupaliště 
L. Šimůnek – nevidím důvod, proč řetěz dávat pryč, nechal bych ho tam 
Mgr. I. Machková – souhlasí s panem Šimůnkem 
R. Pelc – také souhlasí 
J. Sýkora – jestli v Husově č. p. 485 a 486 bude elektrické otevírání dveří 
J. Tošovská – bude se to postupně přidávat do rozpočtu města 
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J. Sýkora – obyvatelka se ptá, jestli není v plánu vystavět pískoviště u Lidových domů 
Ing. M. Lomoz – není v plánu, ale pokud se uskuteční rekonstrukce domu – plánuje se rozšíření stávajícího hracího 
parku 
 
V 16,55 hod se připojil MUDr. M. Zelený, aby nám seznámil s výsledky ankety odborníků „Sportovce roku 2014“ 
 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 16. 3. 2015 
 

125/2015 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 16. 03. 2015. 

126/2015 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. 
2702/8 ostatní plocha v k. ú. Bělá pod Bezdězem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Bělá pod Bezdězem.  

127/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje umístění reklamy na sloupy veřejného osvětlení o velikosti A1  a to od 4. 4. 2015 do 17. 4. 
2015. 

128/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí s pořádáním XVI. ročníku časovky jednotlivců „Bělská vteřina“ na silnici III/27235 od 
koupaliště v Bělé pod Bezdězem do Kuřívod a zpět dne 8. 5. 2015 v době od 10:00 do 16:00 hod.  

129/2015 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 
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce bytového domu č. p. 776, 777, 778 – projektová dokumentace“ v tomto složení: 
Členové komise:      Náhradníci za členy komise: 
Ing. Milan Lomoz, starosta     Jitka Tošovská, místostarostka 
Jan Sýkora, člen rady města    Lukáš Voleman, člen rady města 
Ing. Roman Kučera     Jaroslav Ježek, člen zastupitelstva města 
Miroslav Šimon, vedoucí odboru RaMM  Ing. Jana Vltavská, odbor RaMMStanislav 
 Beran, odbor výstavby a ŽP     Jiří Taclík, odbor RaMM    
a ukládá zahájit činnost komise dne …………………. 2015 v …………..  hod. 
 

 
130/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje realizaci změny městského kamerového systému dle varianty a) předloženého návrhu za cenu 
35.937,- Kč včetně DPH.   

131/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí se změnou stavby před jejím dokončením „Sáňkařské návrší – doplněk sportovně-rekreačního 
areálu Vrchbělá“ povolené odborem výstavby a ÚP Městského úřadu Bělá pod Bezdězem dne 7. 6. 2012 
pod č. j.: Výst.1072/2012-4/B spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 12. 2016. 

132/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere 
na vědomí čerpání rozpočtu bytové správy města k 28. 2. 2015 v celkové výši 729.182,68 Kč.  

133/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí se zrušením splácení částky za demontováný kotel na pevná paliva panu  …………. . 

134/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí 
s uzavřením „Dodatek č. 4 ke smlouvě na zajištění svozu a likvidace odpadu“ se společností Compag 
Mladá Boleslav s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav na odvoz bioodpadu ze Sběrného dvora 
města Bělá pod Bezdězem. 

135/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí 
s uzavřením dohody na likvidace dřeva ze Sběrného dvora města Bělá pod Bezdězem se společností 
Kronospan CR, spol. s.r.o., Na Hranici 6, 587 04 Jihlava 

136/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje fin. příspěvek ve výši 3.000,- Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. 

137/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje úhradu faktury za přistavení a odvoz kontejneru firmou Autodoprava Vrabec do výše 5.000,- 
Kč pro potřeby Českého rybářského svazu Bělá pod Bezdězem.  
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138/2015 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. 7, Lidová 774, Bělá pod Bezdězem paní ………… na 
jeden rok, tedy do 31. 03. 2016. 

139/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
uděluje souhlas ke vložení znaku Města Bělá pod Bezdězem do Výroční zprávy Semiramis o. s. /Laxus o. 
s. za rok 2014.   

140/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schvaluje úpravu plánu odpisů příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem na rok 2014 
v předloženém návrhu. 

141/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace 
za rok 2014 dle předloženého návrhu. 

142/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a 
§28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
schvaluje splnění závazných ukazatelů stanovených starostou města Bělá pod Bezdězem pro Základní 
školu Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2014. 

143/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a 
§28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
schvaluje Účetní uzávěrku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2014. 

144/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a 
§28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
schvaluje Hospodářský výsledek Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace v hlavní a 
doplňkové činnosti za rok 2014 ve výši 417 515,75 Kč.  
Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 
do fondů dle zákona číslo 250/2000 Sb.: fond odměn 83 503,00 Kč, rezervní fond 334 012,75 Kč.  

145/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schvaluje plán odpisů příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem na rok 2015 
v předloženém návrhu. 

146/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b zákona číslo 146/2015 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci 
z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč na uskutečnění Letního tábora školní družiny. 

147/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci 
z rozpočtu města z kapitoly partnerské vztahy ve výši 15.000 Kč na rozvoj partnerských vztahů 
s Oberstufenschule Mosnang (Švýcarsko). 

  
 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17,10 hodin. Další jednání rady bude 30. 03. 2015 od 15:30 hod. v kanceláři 
starosty města. 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 17. 03. 2015 
 
 
 
 
 

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

      starosta města         místostarostka města           


