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Zápis 
z jednání Rady města Bělá p.B. č. 1/2015 konaného dne 5. 1. 2015 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod 
Bezdězem. 
 
Přítomni: 
Ing. Milan Lomoz, starosta      Jan Sýkora, člen rady  
Jitka Tošovská, místostarostka      Libor Šimůnek, člen rady 
Mgr. Iva Machková, člen rady        Lukáš Voleman, člen rady 
Radek Pelc, člen rady – příchod 15:40          
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický 
 
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.1/2015) 
 
V 15:40 se k jednání připojil R. Pelc, počet členů RM 7. 
 
Kontrola usnesení – na vědomí 

• Prodej domu čp. 15 v Hlínovišti – stále se jedná o vhodných podmínkách prodeje 
• Stavební úpravy bytů v čp. 25 – konzultace s architekty 

 
2. Finanční 
a) Smlouvy o reklamě – umístění reklamy na 12. reprezentačním plese města      

 Zahladní architektura Matrinov       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.2/2015) 
          Realstav MB spol. s.r.o.        Hlasování 7-0-0 (usnesení č.3/2015) 
          Báča Polička         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.4/2015) 
b) Odpuštění smluvní pokuty – nájemník bytu č. 6 v Lidové ulici požádal o odpuštění vyměřené smluvní pokuty ve 

výši 7.224,- Kč, která mu byla vyměřena z důvodu dlouhodobého nehrazení nájemného. Žadatel zdůvodnil 
vzniklou situlaci finanční tísní. Dlužné nájemné již uhradil – RM smluvní pokutu prozatím neodpouští; po dobu 3 
měsíců sledovat platební morálku žadatele a poté o odpuštění pokuty znovu jednat.       
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.5/2015) 

c) Dodatek ke směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.6/2015) 
d) Přijetí daru - použití rezervního fondu – Lesy Bělá p.B. poskytují MKZ finanční dar ve výši 5.000,- Kč, tato částka 

bude zároveň použita z rezervního fondu na 12. reprezentační ples města Hlasování 7-0-0 (usnesení č.7/2015) 
 
Do ZM 18.2.2015 postupuje materiál 2a)   
 
3. Ostatní 
a) Jmenování členů komisí Rady města       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.8/2015) 
b) Výběrové řízení na pracovní pozici asistent starosty města – stanovení komise 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.9/2015) 
 
Diskuze 
Ing. Lomoz 

- Webové stránky města jsou neaktuální – ve spolupráci se správcem sítě provést aktzualizaci současných 
webových stránek; připravit pracovní skupinu vedenou tajemníkem úřadu pro tvorbu nových stránek, vyzvat 
občany k podání připomínek 

- Informace o prohlídkách volných bytů – v tomto a příštím týdnu prohlídky 3 volných bytů, 2 zrekonstruované  
byty v Zámku a byt v čp. 43 v Tyršově ulici budou po drobných opravách zveřejněny v nejbližší době tak, aby 
od 15.2. mohly být přiděleny.  

- Akční plán města – stanovení pracovní skupiny    
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 5. 1. 2015 
1/2015 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 5. 1. 2015. 
2/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s propagací firmy Zahradní architektura v rámci plesu 
města za úplatu ve výši 5.000,- Kč. 

3/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s propagací firmy REALSTAV s.r.o. Mladá Boleslav 
v rámci plesu města za úplatu ve výši 10.000,- Kč. 

4/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s propagací firmy Báča Polička v rámci plesu města za 
úplatu ve výši 5.000,- Kč. 

5/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
neschvaluje odpuštění smluvní pokuty ve výši 7.224,- Kč u nájemníka bytu č. 6 v ulici  Lidová č.p. 776, 
Bělá pod Bezdězem. Požaduje po dobu tří měsíců sledovat platební morálku žadatele a po vyhodnocení 
bude o odpuštění smluvní pokuty opět rozhodováno.  

6/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
dodatek  ke „Směrnici o poskytování a účtování cestovních náhrad“ ze dne 5.1.2015 v předloženém 
znění. 

7/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 
schvaluje přijetí daru od firmy Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. ve výši 5.000,-Kč a jeho použití ve výši 
5.000,-Kč z rezervního fondu na 12. reprezentační ples města Bělá pod Bezdězem.   

8/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle §102 odst.2 písm.h)  zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
jmenuje členy komisí rady města  v tomto složení: 

 Finanční komise: Radek Pelc - předseda, Ing. Milan Lomoz, Ing. Roman Zimmermann, Zdenka Patrná, 
Bc. Ivana Linhartová. 

 Komise pro mládež a sport: MUDr. Martin Zelený - předseda, Mgr. Miroslava Votočková, Ing. Martin 
Coufal, František Šindelář, Iveta Orolínová, Jiří Bollard, Robert Pešán, Stanislav Beran. 

 Komise pro kulturu: Petra Kuldová - předsedkyně, Mgr. Kateřina Jeníčková, Tomáš Adam, Petr 
Matoušek, Simona Grosová, Kateřina Oklešťková, Mgr. Kamil Škoda. 

 Komise pro památky a investice: Ing. Milan Lomoz – předseda, Jitka Tošovská, Miroslav Kochman, 
Miroslav Šimon, Petr Matoušek, Ing. Jana Vltavská, Jan Sýkora.  

 Komise oceňovací a vyřazovací: Helena Tomanová – předsedkyně, Miroslav Kochman, Václav Dlouhý, 
Libor Šimůnek, Stanislav Pitloun.  

 Komise životního prostředí: Dušan Hýbner – předseda, Ing. Stanislav Bock, Mgr. Michal Jirdásek, Petr 
Adam, Lukáš Voleman, Veronika Blažková Dis.  

 Komise pořádku a bezpečnosti ve městě: Lukáš Voleman- předseda, Bc. Radek Fejfar, Jan Bureš, Mgr. 
Jan Elznic, Marcela Paterová.  

 Komise škodní: Mgr. Jana Šťastná – předsedkyně, Jitka Tošovská, Jaromíra Límanová. 
 Komise přestupková: Mgr. Aneta Ceháková – předsedkyně, Jitka Tošovská, Marcela Paterová, Bc. 

Zdeněk Krenický, JUDr. Martin Haim.  
9/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem  v souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a v souladu 

se zák.č. 312/2002 Sb. jmenuje komisi pro stanovení pořadí uchazečů ve výběrovém řízení na pracovní 
pozici asistent starosty města ve složení starosta města, místostarostka města, tajemník úřadu, Mgr. Jana 
Šťastná a Jan Sýkora. 

 
Jednání Rady města Bělá p.B. skončilo v 16,45 hodin. Další jednání rady bude 19.1.2015 od 15:30 h.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 6.1.2015 
 
 
 
 
 

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

      starosta města                 místostarostka města           


