
Ev. č.: 1495/2015; Č.j: ASIST/725/2015/Hozn. 
spis. znak: 101.2.2, A/10 

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

 

Zápis 
z jednání Rady města Bělá p. B. č.12/2015 konaného dne 13. 4.2015 od 15:34 hodin v kanceláři pana starosty 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        Libor Šimůnek, člen rady 
 
Omluven: Radek Pelc, člen rady           
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ; H. Tomanová, finanční odbor; 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.176/2015) 
 
 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
3. Finanční 
 
V 15:51 se k jednání připojila H. Tomanová, finanční odbor a podala komentář k finančním materiálům. 
 
a) Dodatek ke smlouvě O ZVS na rok 2015  - účelem tohoto dodatku č. VIII je změna společné smlouvy o závazku 
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti podle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů s přihlédnutím k ustanovení §35 zák. č. 194/2010 Sb. O veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů. Tímto dodatkem se mimo jiné mění smluvní strana 1 na: ARRIVA  STŘEDNÍ ČECHY  s.r.o. 
Uvedená společnost je nástupnickou společností původního smluvního partnera  
( TRANSCENTRUM bus s. r.o.) po fúzi sloučením, která proběhla ke dni 1. 1. 2015.  
                  
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.177/2015) 
 
 
 
b) Vyřazení majetku - vyřazovací a oceňovací komise se sešla, dne 7. 4. 2015, ve složení: Šimůnek Libor, Dlouhý 
Václav, Pitloun Stanislav a předsedkyně Tomanová Helena, pan Kochman byl omluven. Členové komise se seznámili 
s návrhem na vyřazení majetku a shledali tento majetek zničený, nefunkční, zastaralý, jeho opravu nerentabilní a 
navrhli ho k vyřazení. Vůz Hyundai (rok výroby 2003) navrhla komise odprodat za nejvyšší nabídkovou cenu. 
K vyřazovanému majetku (PC součásti) byly připojeny protokoly odborných pracovníků potvrzující výše uvedené 
skutečnosti. Veškerý majetek bude řádně zlikvidován. 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.178/2015) 
 
 
 
c) Změna ve směrnici č. 5 nakládání s majetkem - dle Českého účetního standardu č. 708 bodu 9. 2. je nutno udělat 
opravu ve směrnici č. 5 nakládání s majetkem. Dle výše uvedené legislativy je s účinností od 1. 1. 2015 považována za 
hranici významnosti zůstatková cena pro zaúčtování DM za zbytkovou hodnotu majetku. 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.179/2015) 
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d) Rozpočtové opatření č. 1/2015- opravené  
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.180/2015)  
 

 
Do ZM 15. 4. 2015 postupuje materiál 3d).  
 
4. Odbor rozvoje a majetku města 
Majetkové záležitosti 
 
a) Schválení zveřejnění prodeje domu č.p.15 a zpracovatele elektronické aukce - Zastupitelstvo města dne 18.2.2015 
schválilo prodej rodinného domu Hlínoviště č.p. 15 s příslušenstvím a část pozemku p.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.  
Na zpracování elektronické aukce přišli tři nabídky (viz. příloha): 

1. nabídka přišla od firmy EURODRAŽBY.CZ a.s., Praha 8 (zpracovávala první neuskutečněnou aukci), u které 
se dle nabídky pohybují náklady včetně provize kolem 80.000,- Kč. V případě neprodání nemovitosti si účtují 
za vynaložení nákladů úhradu cca 40.000,- Kč. 

2. nabídka přišla od společnosti  RAK  CZ a. s., Praha 1, kde odměna za zprostředkování činila 5,25% z ceny 
dosažené v eAukci (plus DPH). Náklady na realizaci aukce by nebyly účtovány. 

3. nabídka přišla od firmy eCENTRE  a.s., Praha 7, kde nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené se 
zprostředkováním prodeje nemovitosti a nabídková cena je konečná. Paušální nabídková cena za realizaci 
procesu prodeje 18.150,- Kč s DPH a bonusová cena za realizaci úspěšného prodeje jsou 2% z vysoutěžené 
ceny nemovitosti vč. DPH. 

Nejvýhodnější nabídka je od společnosti eCENTRE  a.s., Praha 7 a doporučujeme záměr prodeje zveřejnit.  
 
            usnesení č. 1  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.181/2015) 
         usnesení č. 2  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.182/2015) 
 
 

b) Schválení zveřejnění pronájmu volných kabin na koupališti - nájemné je stanoveno ve výší 460,- Kč /rok (60,- Kč 
nájemné + 2 sezónní vstupenky pro dospělé osoby). 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.183/2015) 
 
 
c) Zrušení záměru prodeje části pozemku v k. ú. Bělá pod Bezdězem  - při vyhotovování digitalizovaných map pro 
katastrální úřad bylo zjištěno, že nemovitost stp.č. 625 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví paní ………., 
Mnichovohradišťská 648, Bělá pod Bezdězem zasahuje cca 10 m2 do pozemku p. č. 397/1 ostatní plocha (vodoteč), 
který je ve vlastnictví města Bělá pod Bezdězem. Z těchto důvodů požádala paní ………..  o odkup daných cca 10 m2 
z pozemku p.č. 397/1 ostatní plocha v rámci narovnání majetkového stavu. Tento záměr prodeje byl řádně zveřejněn 
usnesením č. 490/2014 od 24. 9. 2014 do 10. 10. 2014. 
                  
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.184/2015)  
 
Investice 
a) Chodník Mladoboleslavská – pozastavení projektové přípravy - na pokračování nebyly poskytnuty prostředky 
z rozpočtu na r. 2015, navrhuje se proto pozastavení prací. Dosud provedené práce a dodávky byly ke dni 31. 12. 2014 
vyúčtovány.                 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.185/2015) 
 
b) Jezdecký klub Vacek požádal o schválení pořádání jezdeckých závodů v jezdeckém areálu na Páterově ve dnech 2. 
5. – 3. 5., 20.6 – 21. 6., 25. 7., 29. 8. a 26. 9. 2015. 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.186/2015) 
 
c) Plynofikace BD Lidová - v rámci přípravy plynofikace bytových domů v ul. Lidové (výstavby středotlakého 
plynovodu) je třeba zajistit zřízení věcných břemen na pozemcích cizích vlastníků. Nyní se předkládá návrh znění 
smlouvy o budoucí smlouvě se Státním pozemkovým úřadem. Jedná se o travnatý pozemek před bytovými domy. 
Umístění plynovodu je patrné ze zákresu, který je přílohou návrhu smlouvy. Rozsah věcného břemene bude cca 75 m 
délky plynovodu, cena za zřízení 120,- Kč/m. Platnost smlouvy je 5 let. Součástí smlouvy jsou i ujednání o právu 
zřízení stavby plynovodu. Podepsaný návrh smlouvy je třeba doručit pozemkovému úřadu do 30. 4. 2015.  
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            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.187/2015) 
 

d) ÚP Březovice – opakované jednání o návrhu - v rámci pořízení územního plánu Obce Březovice proběhne 
opakované společné jednání o návrhu z důvodu změn oproti zadání. Město Bělá pod Bezdězem jako sousední obec 
může uplatnit připomínky k návrhu do 11. 5. 2015. 
  

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.188/2015) 
 

e) Rekonstrukce Mělnická – nájemní smlouva – Státní pozemkový úřad - v rámci stavby „III/27235 Bělá pod 
Bezdězem – průtah (vč. okružní křižovatky s II/276)“ (rekonstrukce Mělnické ul.) je třeba majetkově vypořádat 
pozemky dotčené stavbou. Nakládání s pozemky některých vlastníků již bylo projednáno v orgánech města.  
Úřad uzavře se stavebníkem nájemní smlouvu před vydáním stavebního povolení s účinností ode dne nabytí právní 
moci povolení do dokončení stavby (vydání kolaudačního souhlasu). V tomto případě nájemní smlouva nebyla včas 
uzavřena, Úřad proto předložil kromě návrhu smlouvy nájemní i návrh dohody o zaplacení úhrady za užívání 
nemovité věci, která pokryje dobu od nabytí právní moci povolení do uzavření nájemní smlouvy za stejných 
finančních podmínek. Po dokončení stavby stavebník (město) požádá o převod dotčených částí pozemků. Předp. 
celková výše úhrady od 30. 10. 2013 do 30. 9. 2015 (předp. datum vydání kolaudačního souhlasu) činí 2.346,- Kč. 
 

          usnesení č. 1  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.189/2015) 
           

Dotace 
a) Schválení podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje pro rok 2015 
- obnova povrchu sportovní hřiště u ZŠ Bělá pod Bezdězem 
Na jednání RM 30. 3. 2014 bylo rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na obnovu povrchu sportovního hřiště v areálu 
ZŠ Bělá pod Bezdězem ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence. Po konzultaci 
podmínek a možností Programů Středočeského kraje bylo navrženo přesměrovat žádost do Fondu rozvoje obcí a měst, 
z důvodu alokace většího množství finančních prostředků a možnosti podávat přímo pod hlavičkou města.  
Maximální výše dotace je stanovena na 95 % z celkových nákladů, celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 
718.171,- Kč vč. DPH. Podmínky Programu potvrdily bodové zvýhodnění projektu, které budou mít vyšší míru 
spolufinancování ze strany žadatele. Navrhujeme po projednání se starostou města požádat Kraj o dotaci ve výši 
360.000,- Kč, což je cca 50% celkových nákladů. Výše vlastního podílu pak bude 358.171,- Kč. Dále je nutné zrušit 
část usnesení 165/2015, týkající se podání žádosti do Fondu vzdělání, sportu, volného času a primární prevence.  
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.190/2015) 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.191/2015) 
 
b) Schválení podání žádostí o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek- „Celková stavebně konstrukční úprava kaple v Zámecké ulici v Bělé 
pod Bezdězem“. Barokní výklenková kaple v Zámecké ulici patří do souboru nemovité kulturní památky Zámek 
v Bělé pod Bezdězem, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 21751/2-
1460. Kaple je umístěna v ohradní zdi na pozemku p. č. 2 k k. ú. Bělá pod Bezdězem.  Kaple vykazuje jako celek 
vyklánění směrem do ulice a zdivo je narušeno působením zemní vlhkosti. K plánovaným stavebně konstrukčním 
úpravám a odvlhčení byl zpracován projekt k ohlášení stavby odborným projektantem Ing. J. Rinešem, který byl 
projednán s památkovým ústavem a k realizaci je vydáno Rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor 
stavební a rozvoje města- oddělení památkové péče pod č. j.: OStRM- 48938/2013-183 ze dne 9. 9. 2013. 
Maximální výše dotace je stanovena na 95 % z celkových nákladů, celkové náklady projektu jsou vyčísleny na  
338. 756,- Kč vč. DPH. Navrhujeme požádat Kraj o dotaci ve výši 321.800,- Kč vč. DPH, což je 95 % celkových 
nákladů. Výše vlastního podílu pak bude 16.956,- Kč vč. DPH, což je 5 % celkových nákladů.   
Pro podání žádosti je nutné usnesení RM, ve kterém vyjadřuje souhlas s podáním žádostí a závazek ke 
spolufinancování. 
 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.192/2015) 
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Diskuze: 
J. Sýkora – pamětní deska věnovaná památce p. Jana Nepomuka Jiřiště bude slavnostně odhalena dne 16. 5. 2015 na 
svátek sv. Jana Nepomuckého v kostele Povýšení sv. Kříže, v současné chvíli je hotova v rukou Městského úřadu. 
 
 
 
5.  Odbor výstavby a ŽP 
 a) Příspěvek na úpravy staveb v městské a vesnické památkové zóně,  oprava padající fasády a nový nátěr u domu čp. 
61 ul. Albrechtova,  Bělá pod Bezdězem na pozemku stavební parcela parcelní číslo 183 v kat. území Bělá pod 
Bezdězem. 

 Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 193/2015) 

5. Správní 
 
a) Přidělení bytové jednotky v DPS 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 194/2015) 
 

 
b) Přidělení bytu 1+kk, č. 6 v 1. podlaží, Krupská 190, Bělá pod Bezdězem  

                  
            Hlasování 5-1-0 (usnesení č.195/2015) 
 
 

6. Školství 
MŠ 
 
a) Návrh na schválení přijetí sponzorských darů Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace -  
darovací smlouvy od Kučerové B. 2000,- Kč a Arpent s.r.o. 3000,- Kč 
 
             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.196/2015) 
 
b) Žádost o navýšení rozpočtu na odpisy MŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci na rok 2015 
 
             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.197/2015) 
 
 c) Odpisový plán na rok 2015 MŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace    
 
             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.198/2015) 
 
Na vědomí  - zápis pro nové děti do Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace, se uskuteční dne 2. 
6. 2015 od 8:00 do 17:00 v ulici Pražská, Velenského a v Březince. Veškeré informace a dokumenty potřebné k zápisu 
vyvěsíme na webových stránkách školky tento týden. 

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena v období od 27. 7. do 14. 8. 2015 

  

 
ZŠ  
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účelově určené dary za rok 2015 – 2. Q. 

             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.199/2015) 
 
 
7.  MKZ  
 
a) Účetní závěrka a hospodářský výsledek za r. 2014 – tvorba fondů - Žádáme o schválení účetní závěrky a 
hospodářského výsledku Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za rok 2014 ve 
výši 211.232,51 Kč. 



Ev. č.: 1495/2015; Č.j: ASIST/725/2015/Hozn. 
spis. znak: 101.2.2, A/10 

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

 

 
Hospodářský výsledek za organizaci:  211  232, 51 Kč 

- z toho hlavní činnost 199.662,41 Kč, hospodářská činnost: 11.570,10 Kč 
- Kulturní a společenské středisko:  121.335,34 Kč  
- Městská knihovna Vl. Holana:    35.554,74 Kč 
- Zámek:       28.016,66 Kč  
- Informační centrum:     26.325,77 Kč  

            Hlasování 5-0-0 (usnesení č.200/2015) 
 

b) S poskytnutím bytu po panu Dubcovi pro účely MKZ 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 201/2015) 
 
 
c) Návrh harmonogramu pro opravu vnějšího pláště budovy MKZ v roce 2015 
 
            Hlasování 0-6-0 (usnesení č. 202/15) 
 
Diskuze: 
Ing. M. Lomoz – nesouhlasím s bodem 3., jelikož peníze v rozpočtu města nejsou 
J. Sýkora – pokud to není plánované a není to v rozpočtu města, není co řešit 
Mgr. I. Machková – výměna oken na ZŠ Tyršova ul. nejsou také v rozpočtu 
Ing. M. Lomoz – okna na ZŠ se budou vyměňovat, peníze na ně jsou v rozpočtu města 
Bc. Z. Krenický – investiční akce – peníze nejsou dané v rozpočtu na financování pláště budovy MKZ 
 
 
d) Souhlas RM s podáním žádosti o grantovou podporu na Krajský úřad -  
vzhledem k zpřísnění pravidel k přijímání žádosti, jsme byli vyzvání o doplnění souhlasu rady města. Grant byl 
podán na pravidelně pořádanou a hojně navštěvovanou akci Tréglova Bělá. 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 203/2015) 
 
 
e) Žádost o uvolnění ředitele MKZ P. Matouška – materiál byl odložen na příští jednání Rady města tj. dne 27. 4. 
2015, jelikož bude s panem Matouškem jednáno o způsobu uvolnění. 
 
 
8. Ostatní 
 
a) Účast místostarostky města na Svätojurských slavnostech 
 
            Hlasování 5-0-1 (usnesení č.204/2015) 
 
b) Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí TS   
 
            Hlasování 4-0-2 (usnesení č.205/2015) 
 
 
Diskuze 
Ing. M. Lomoz – svoláme bezpečnostní komisi, finanční komisi, aby se připravoval pomalu rozpočet na rok 2016 
       - na úřední desce a na webových stránkách byl vyvěšen záměr zveřejnění areálu Vrchbělá 
Mgr. I. Machková – dotaz – Motorland nemá povinnost ohlašovat své akce v areálu -  v sobotu tam měli akci 
(zabezpečené to bylo) 
Ing. M. Lomoz – oni nemají povinnost to ohlašovat, ale občané by měli respektovat zábrany na  konanné  akci 
 
J. Sýkora 
1) elektronická rezervace sportovní haly 
J. Sýkora -  p. Kreidl vede TS za p. Kochmana velice dobře – vše funguje 
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      - elektronické rezervace na sportovní halu – údajně nefunguje – prosím prověřit 
          

2) svoz občanů o víkendu na vlakové nádraží 
L. Šimůnek – linka autobusu existovala o víkendu – sobota a neděle – dotovalo město – tyto linky nikdo nevyužíval 
Ing. M Lomoz – můžeme se podívat na harmonogram jízdního řádu a max. posunout časově - prověříme 
J. Tošovská – dříve se hodně využívala linka Praha – Bělá 
Mgr. I. Machková – napadá mě využít auto TS na svoz 
J. Tošovská – auto TS je, ale využíváno na akce konané o víkendu (odvoz dětí na turnaj, atd.) 
 
3) Dětská hřiště – dětské herní prvky  
J. Sýkora – nové herní prvky k paneláku, stávající jsou ve velmi špatném stavu   
J.Tošovská – herní prvky se budou bourat, jelikož jsou uhnilé 
J. Sýkora – nahradil bych je jinými herními prvky, uklidit nepořádek na hřištích 
Ing. M. Lomoz – TS uklidí prostor na dětském hřišti, zkontrolují herní prvky, opraví, natřou, atd. 
J. Sýkora – prohlédnout a uklidit na všech dětských hřištích a místech, kde jsou herní prvky 
J.Tošovská – TS každý rok kontrolují herní prvky a uklízejí dětská hřiště – odborná kontrola 
Mgr. I. Machková – je to nejvíce frekventované dětské hřiště, děti ze školy tam chodí o polední přestávce (u paneláku) 
Bc. Z. Krenický – musí být na nich prováděna kontrola a všechny prvky musejí mít atestaci 
 
4) Drogy 
J. Sýkora – boj s drogami a prevence v našem městě  
Mgr.I. Machková – ve školce probíhá protidrogový program, na 1. stupni probíhá program „Ajax“, který je v rámci 
výuky a 4x do roka dojíždí Policie ČR z Mladé Boleslavi na různé besedy 
J. Tošovská – žáci mají zápisník Ajax, kde během roku plní s třídní učitelkou úkoly, přijede i Policie ČR (policejním 
psem)se kterou na zahradě také plní úkoly a dostávají za splněné úkoly odznaky, které město hradí 
Město program „Ajax“ dotuje, ten probíhá ve druhých ročnících ZŠ 
Mgr. I. Machková – na 2. stupni ZŠ probíhá prevence během celého roku v rámci výuky, žáci můžou navštěvovat 
odpolední kroužky. Kroužky jsou zdarma.  Dále probíhá program“Slánka“ – 2x ročně beseda každá třída 
J. Tošovská – město dotuje a spolupracujeme s fy. Semiramis“ v terénu, výměna jehel a sběr nebezpečného odpadu 
Ing. M. Lomoz – jestli by nepomohl tzv. nízkoprahový klub 
 
5) Rybník malý Slon 
J. Sýkora – proč je odpuštěný 
Ing. M. Lomoz – je odpuštěný z důvodu opravy břehu, rybník bude opraven a dopuštěn do konce května 
 
6) Náplň práce bezpečnostní agentury ve městě 
J. Tošovská – zajišťují přechody, dohlížejí na pořádek, ale sami nesmějí zasahovat 
Ing.M.Lomoz – oni mají službu ráno pouze dvě hodiny, pak slouží u kom.pultu, a od oběda mají další službu 
J. Tošovská – my je celý den neplatíme, platíme pouze ty hodiny, které odpracují, a město objedná 
L.Voleman – myslím, že jsou pro město prospěšný ohledně přechodů a večerního hlídání (hlavně o víkendu) 
 
7) Čarodějnice v Bezdězské 
J. Sýkora  - občanka města se dotazuje, jestli by mohla v proluce Bezdězské ulici udělat malé čarodějnice 
J. Tošovská – na stránkách HZS je formulář o ohlášení ohně, tak vyplnit a odeslat na Městský úřad 
 
8) Výstavba laviček na lesních cestách 
L. Šimůnek – vytipovat více míst  - dost lidí chodí do lesa, tak aby měli kde si sednout a odpočinout 
J. Sýkora – lavičky v lesíku u Bažatnice budou, RM se shodla 
 
Mgr.I. Machková – proč na Vazačce není do dneška značka zákaz odbočování, upozorňuji na to od prosince 2014 
Ing. M. Lomoz -  čekáme na vyjádření ŘSD 4 měsíce  
l. Voleman – v Táborové ul. ohrada města – je rozbité oplocení, bylo by potřeba ho opravit, aby uskladněný 
materiál nebyl odcizen 
na ulici Strmá – dát značku přednost v jízdě, aby nedošlo k nehodě 
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 13. 4. 2015 
 

176/2015 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 13. 4. 2015. 

177/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje Dodatek č.VIII. ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě 
s firmou ARRIVE STŘEDNÍ ČECHYs.r.o. v předloženém znění. 

178/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje odpis DHM v zůstatkové hodnotě 46.829,-Kč, drobného dlouhodobého hmotného majetku v 
hodnotě 191.052,71Kč a jiného hmotného majetku za 95.497,95 Kč. 

179/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje Změnový list ke směrnici č. 5 nakládání s majetkem v předloženém znění. 

180/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2015 – příjmová část rozpočtu se 
navyšuje o 7.748.765,72 Kč na 83.360.565,72 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o 161.482,51 Kč 
na 90.143.042,51 Kč. Financování z vlastních zdrojů se snižuje o 7.587.283,21 Kč. 

181/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 a § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění schvaluje zveřejnění záměru města prodej domu Hlínoviště č.p. 15 a část stp.č. 357/2 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 364 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem.   

182/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje zprostředkování prodeje nemovitosti Hlínoviště č.p. 15 a část stp.č. 357/2 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 364 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem formou elektronické aukce společností eCENTRE 
a.s., Argentinská 286/38, 170 00 Praha7. 

183/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 a § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout volné převlékárny v areálu městského 
koupaliště Bělá p. B. 

184/2015    Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 a § 39 odst. 1  zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů revokuje usnesení č. 490/2014 a schvaluje podání návrhu do KN na zapsání GP č. 
2057-48/2014.  

185/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje pozastavení projektové přípravy investičního záměru rekonstrukce chodníku a křižovatky v ul. 
Mladoboleslavské.  

186/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí s pořádáním jezdeckých závodů v jezdeckém areálu na Páterově ve dnech 2. 5. – 3. 5., 20. 6 – 
21. 6., 25. 7., 29. 8. a 26. 9. 2015. 

187/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti sítě – pro 
středotlaký plynovod vybudovaný v rámci plynofikace bytových domů v ul. Lidové mezi Městem Bělá 
pod Bezdězem jako budoucím oprávněným a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem jako 
budoucím povinným dle předloženého návrhu.  

188/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
rozhoduje neuplatňovat připomínky k návrhu Územního plánu Obce Březovice. 

189/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje: 
a) uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci: 
- části pozemku p. č. 2124/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem orná půda o výměře 62 m2, 
- části pozemku p. č. 3036 v k.ú. Bělá pod Bezdězem  ost.plocha o výměře 40 m2  
za účelem realizace stavby „III/27235 Bělá pod Bezdězem – průtah (vč. okružní křižovatky s II/276)“ za 
roční úhradu ve výši 1.224,- Kč na dobu od 30. 10. 2013 do uzavření nájemní smlouvy mezi Státním 
pozemkovým úřadem a Městem Bělá pod Bezdězem jako uživatelem a 
b) uzavření nájemní smlouvy na předmět nájmu: 
- část pozemku p.č. 2124/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem orná půda o výměře 62 m2, 
- část pozemku p.č. 3036 v k.ú. Bělá pod Bezdězem ost.plocha o výměře 40 m2  
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za účelem realizace stavby „III/27235 Bělá pod Bezdězem – průtah (vč. okružní křižovatky s II/276)“ za 
roční nájemné ve výši 1.224,- Kč na dobu do 30. 9. 2015 se závazkem podání žádosti o převod 
předmětných pozemků do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu mezi 
Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem a Městem Bělá pod Bezdězem jako nájemcem. 

190/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem revokuje své usnesení č. 165/2015 ze dne 30. 3. 2015 takto: „Rada 
města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup použitého dopravního zásahového vozu pro potřeby 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bělá pod Bezdězem“ z Programu 2015 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 
složek IZS a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných 
nákladů projektu. 

191/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova povrchu sportovního multifunkčního hřiště 
v areálu ZŠ Bělá pod Bezdězem“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu dle 
podmínek nastavených v žádosti o dotaci, minimálně však ve výši 5% z celkových uznatelných 
nákladů projektu. 

192/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Celková stavebně konstrukční úprava a odvlhčení kaple 
v Zámecké ulici v Bělé pod Bezdězem“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování 
projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

193/2015 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 12 076,- Kč, panu ……….  a to na opravu padající fasády a nový nátěr u 
domu čp. 61 ul. Albrechtova, Bělá pod Bezdězem na pozemku stavební parcela parcelní číslo 183 v kat. 
území Bělá pod Bezdězem. 

194/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje přidělení bytové jednotky č. 6 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod 
Bezdězem panu …………….  bytem, Tutova 51, Bělá pod Bezdězem. Bytová jednotka se přiděluje od 
20. 4. 2015 na dobu neurčitou za stanovené maximální nájemné. Náhradník pan …………. bytem 
Březovice 69.  Byt se přiděluje od 1. 5. 2015 na dobu neurčitou za stanovené maximální nájemné. 

195/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje přidělení/výměnu bytu č. 6, Krupská 190, Bělá pod Bezdězem panu……….., trvale bytem 
Bezděz 48, Doksy. Náhradník pan …………, trvale bytem Lidová 778, Bělá pod Bezdězem.  Byt se 
přiděluje na dobu určitou od 01. 05. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné ve výši 60,- 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. 

196/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

   přijetí sponzorských darů ve výši 5 000,- Kč. 
197/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem projednala  dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění a souhlasí s navýšením rozpočtu na odpisy pro rok 2015  pro Mateřskou školu Bělá p.B., 
p.o. na rok 2015 v celkové výši 180 345,- Kč.  

198/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem projednala  dle § 102 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění a souhlasí s odpisovým plánem pro Mateřskou školu Bělá p.B., p.o. na rok 2015 
v celkové výši 430 345,- Kč. 

199/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schvaluje přijetí účelově určených darů za druhé čtvrtletí roku 2015 v příspěvkové organizaci Základní 
škola Bělá pod Bezdězem v hodnotě 18.000 Kč. 

200/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm.b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje účetní závěrku Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za 
rok 2014, hospodářský výsledek ve výši 211.232,51 Kč a jeho rozdělení ve výši 211.232,51 Kč do 
rezervního fondu dle zák. 477/2008 Sb. 

201/2015    Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s 
dalším užitím bytu po panu Dubcovi pro účely MKZ  - depozit, uskladnění kol návštěvníků.  
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202/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
neschvaluje harmonogram pro opravu vnější pláště budovy MKZ v roce 2015 v předloženém znění, 
včetně návrhu financování 

203/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 
se záměrem Městských kulturních zařízení podat grantovou žádost na akci Tréglova Bělá u 
Středočeského kraje.  

204/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere 
na vědomí účast místostarostky města Jitky Tošovské na Svätojurských slavnostech, které se konají 
ve dnech 24. - 26. 4. 2015. 

205/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. odst. 2 o obcích v platném znění, 
jmenuje na základě výběrového řízení do pracovní pozice vedoucí Technických služeb města Bělá pod 
Bezdězem pana Martina Dufka, Velenského 424, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18,40 hodin. Další jednání rady bude 27. 4. 2015 od 15,30 h.  
 
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 14. 4. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

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

      starosta města         místostarostka města           


