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Zápis 
z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2015 konaného dne 27. 4.2015 od 15:32 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 
Libor Šimůnek, člen rady       Radek Pelc, člen rady 
 
Omluven: Mgr. I. Machková         
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ; Miroslav Šimon, vedoucí odboru RaMM, Mgr. J. Šíma, ředitel 
ZŠ 
 
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.206/2015) 
 
 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:43 se k jednání připojil Mgr. J. Šíma, ředitel ZŠ a podal komentář k materiálům RaMMu, které souvisejí 
s úpravami okolí Základní školy 
 
3. RaMM  
Investice 
f) Výstavba přístřešku v ZŠ Máchova – školník ZŠ v ul. Máchově p. ……. , užívající služební byt v areálu školy, 
požádal město o souhlas s výstavbou dřevěného přístřešku nad vstupem do bytu (viz přiložený nákres). 
Záměr byl konzultován s architektem města. 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.207/2015) 
 
 
g) Zřízení skladu v ZŠ Máchova – ředitel ZŠ požádal o souhlas města se zřízením skladu pro uložení materiálů pro 
opravy. Navrhuje stavbu lehké plechové konstrukce umístit naproti školní kuchyně.  V případě realizace bude záměr 
hrazen z rozpočtu Základní školy. K věci bylo vyžádáno stanovisko architekta města 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 208/2015) 
 
h) Zřízení nového vjezdu do areálu ZŠ v ul. Máchově – ředitel ZŠ požádal o souhlas města se zřízením nového vjezdu 
do areálu školy. Záměr je zdůvodňován potřebou snadného průjezdu techniky do zadní části areálu. V případě 
realizace bude záměr hrazen z rozpočtu Základní školy.  
 
       
 Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 209/2015) 
 
Diskuze 
Mgr. J. Šíma – technické vozy, které najíždějí k práci do areálu školy, nejezdí tak často, aby poškodily plochy 
L. Šimůnek – bude to znamenat zásah do travnaté plochy – předpokládá se tam nějaká úprava 
Mgr. J. Šíma – do budoucna počítáme s úpravou před školou 
J. Sýkora – myslím si, že to vyřeší objíždění celé školy a vjezd bude tady vhodný 
L. Voleman – přijde mi to nedořešené, jezdit přes travnatou plochu.  
J. Sýkora – navrhuji opravit usnesení z neschvaluje záměr na schvaluje, a pan ředitel nás bude dále informovat o 
úpravách před vjezdem, dále nechápu, o jaké koncepci tu hovoří pan architekt, když je území velmi různorodě 
zastavěné 
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4.  Finanční 
 
a) Odpuštění smluvní pokuty – ……….            
                  
                     Hlasování 4-2-0 (usnesení č.210/2015) 
 
b) Odpuštění smluvní pokuty – ………. 
 
            odloženo do příštího jednání RM 
 
c) Zastavení exekuce – ………. 
změna usnesení – z schvaluje na neschvaluje        
   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.211/2015) 
 
Diskuze 
R. Pelc – zjistit jak byla podstoupena exekuce a komu, zjistit všechny okolnosti  - jak to bylo sepsané 
s exekutorem 
J. Sýkora – navrhuji změnit usnesení a prověřit okolnosti s právníkem 
L. Šimůnek – pro příští jednání prověřit veškeré okolnosti 
 
d) p. ………. – prodloužení nájemní smlouvy 

       
Hlasování 5-1-0 (usnesení č.212/2015) 

Diskuze 
L. Šimůnek – tady se projevuje to, jak vyřešit bydlení pro občany, kteří neplatí 
J. Tošovská – v domě na Mladoboleslavské ulici bydlí občané (neplatiči), kde nyní platí nejmenší nájemné, mají 
společné WC tři rodiny, ale dům je zcela plný 
J. Sýkora – byty máme proto, aby město z nich něco získávalo a ne, že bude stále doplácet na neplatiče 
J. Tošovská – nastupuje do práce, ale záleží, jak dlouho bude pracovat a bude splácet dluh 
L. Voleman – počkáme do příštího jednání RM, zda opravdu bude pracovat a bude platit 
R. Pelc – jestli teď nastoupil do práce a odjel, tak ho stejně nemůžeme vystěhovat.  
 
5. Odbor rozvoje a majetku města 
Majetkové záležitosti 
 
V 16:40 se k jednání připojil M. Šimon, vedoucí odboru RaMM, aby podal komentář k majetkovým materiálům 
 
a) Nové vedení knn – ul. Tyršova – smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. jako investor předkládá 
městu návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na městských pozemcích p. č. 2709/1,  pp.  č. 2812/19 a pp. č. 3063 
v k. ú. Bělá pod Bezdězem pro zrealizované napojení knn (kabel nízkého napětí) pozemku p. č. 328/1 v k. ú. Bělá pod 
Bezdězem.  
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.213/2015) 
 
b) Schválení zveřejnění záměru prodeje ¼ spoluvlastnického podílu nemovitostí v zadním Hlínovišti 
 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.214/2015)  
 

Investice 
 
a) Rekonstrukce Mělnická – přeložka ČEZ – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
                  
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.215/2015) 
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b) Okružní křižovatka Vazačka – přeložka O2 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti 
inženýrské sítě) 
            Hlasování 5-0-1 (usnesení č.216/2015) 
 
 
 
c) Veřejná zakázka „Bělá pod Bezdězem, úprava kanalizace v ulici Fortenská – větev A“ – výběr dodavatele 
 
            Odloženo do příštího jednání RM 

    
             

d) Veřejná zakázka „Rekonstrukce bytového domu čp. 776, 777, 778 – projektová dokumentace – výběr dodavatele 
 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.217/2015) 
 

e) Plynofikace BD Lidová – smlouva o náhradě za omezení užívání silnice 
 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.218/2015) 
 

Materiál f, g, h byl projednán na začátku RM 
 
  
i) Rekonstrukce Mělnická – přeložka plynu – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
  
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.219/2015)
      

           
Dotace 
a) Revitalizace stromořadí Bělá pod Bezdězem II. etapa – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zhotovitel akce 
„Revitalizace stromořadí Bělá pod Bezdězem II. etapa“ Bes Renova s.r.o. předložil soupis oceněných víceprací 
s požadavkem na jejich úhradu. Všechny předmětné práce a dodávky byly projednány na pravidelných kontrolních 
dnech stavby. Vícepráce vznikly jako nepředvídatelné, jde o následující položky:4x vazba stromu,1x kácení stromu, 
související činnosti. Uvedené vícepráce byly vyčísleny na 16.201,90 Kč bez DPH. O tuto částku se zvyšuje celková 
cena plnění vyplývající ze smlouvy o dílo a je upravena předkládaným dodatkem č. 1. Veškeré položky byly oceněny 
dle vysoutěžených cen. 
               Hlasování 3-3-0    
Nebylo přijato žádné usnesení 
 
 
Diskuze 
R. Pelc- proč platíme nějaké vícenáklady, když si někdo určil cenu, tak by jí měl dodržet 
J. Sýkora – poprosit městského právníka, aby nastolil takové podmínky, aby se neplatili vícenáklady – chybí mi 
kvalitní zdůvodnění 
Ing. M. Lomoz – otázka je, jak je sepsaná smlouva – vícepráce mohou vzniknout, i když se nedají dopředu odhadnout 
– u zeleně za dva roky dojde k zhoršení a musí být proveden větší zásah 
L. Šimůnek – podívat se na výsledky soutěže, srovnat to s vícenáklady, jestli by se nezměnilo pořadí soutěže 
J. Tošovská – může se to stát chybou projektanta, ale i nepředpokládanými okolnostmi 
R. Pelc – udělat novou zakázku na vícepráce 
J. Sýkora – nemáme dostatek podkladů pro řádné posouzení 
 
6.  Odbor výstavby a ŽP 
ŽP 
 
 a) Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 67/2007 o zajištění zpracování a využívání odpadů 
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 Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 220/2015) 

 
 
 
7. Správní 
 
a) Žádost o sponzorský dar na pálení ohně pro lidové domy a okolí 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 221/2015) 
 

Diskuze 
J. Tošovská – čarodějnice tam v loňském roce byly opravdu pěkné – občany z Lidových domů to stmelilo. Děti 
měly vše zdarma (vuřty, pití, atd.). Byla tam opravdu pěkná atmosféra, myslím si, že děti si to opravdu užily. 
L. Šimůnek – byl jsem se tam vloni podívat, bylo to opravdu pěkné – bylo tam dost dětí z celého okolí – vyplatí se 
v tom pokračovat a přispělo to ke stmelení domovníků i občanů z okolí. Určitě bych přispěl, jelikož vloňkém roce to 
platil p. Knap ze svých nákladů 
R. Pelc – napsat konkrétně kolik se zaplatí za vuřty, pití, atd., a na základě toho dát částku 
Ing. M. Lomoz – máme zájem o to, aby se tato oblast kultivovala 
L. Šimůnek – bylo by vhodné, aby si o dotaci požádali na celý rok 
J. Tošovská – ano souhlasím, ale oni v tom nejsou znalý, proto podali žádost o sponzorský dar 
Ing. M. Lomoz – jsem pro, ale aby příště žádost podávali dopředu  
J. Sýkora – jsem pro, ale ať si žádají o konkrétní částku 
 
 
Jednání RM opustil 17,28 hod J. Sýkora, počet členů RM 5.  
 
 
b) Žádost o dotaci -  žádají o na výstroj, výzbroj a jiné potřebné věci pro mladé hasiče.  

                  
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č.222/2015) 
 

Diskuze 
R. Pelc – proč si nepožádali při rozpočtu 
J. Tošovská – nebylo jisté, jestli celý kroužek vydrží  
L. Voleman – ponížit částku a ať si přispějí částkou rodiče 
L. Šimůnek – vychovávají malé hasiče, někteří zůstanou do dospělosti 
 
 
K jednání RM se připojil 17,31 hod J. Sýkora, počet členů RM 6. 
 

 
c) Žádost o slevu na nájemném za sport. halu pro soutěž v Taekwon-Do v rámci oblastního přeboru 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.223/2015) 
 
d) Žádost o sponzorský dar na Pluženskou kolovou  
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.224/2015) 
 
e) Žádost o slevu na nájemném za sport.  halu  pro akci „Podbezdězský Pohár 2015“ 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.225/2015) 
 
f) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.226/2015) 
 
g) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
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            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.227/2015) 
 
 
 
 
h) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.228/2015) 
  
i) Prodloužení nájemní smlouvy – ……….. 
       
 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.229/2015) 
 
j) Prodloužení nájemní smlouvy – ……….. 
 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.230/2015) 
 
 
8. Školství 
MŠ 
 
a) Souhlas RM s vyřazením nepotřebných, poškozených a zastaralých předmětů Mateřské školy, 
příspěvkové organizace Bělá pod Bezdězem  
 
             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.231/2015) 
 
ZŠ 
 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účelově určené dary za rok 2015 – 2. Q. (žádost 2. 
Q. /02)  
 
             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.232/2015)
             
9.  MKZ  
 
a) Informace k připravovanému programu pro akci SETKÁNÍ RODÁK Ů A NENÍ BĚLÁ JAKO B ĚLÁ   
Na vědomí 
 
             
10. Ostatní 
a) SMLOUVA o poskytování právní pomoci Bělá pod Bezdězem – úprava smlouvy 
Na vědomí 
 
Diskuze 
J. Sýkora – se zříká svého hlasování z důvodu známosti s panem JUDr. Markem Janstou 
R. Pelc – smlouvu stanovit na rok na dobu určitou, pokud žádná strana nevznese požadavek nebo námitku, tak po roce 
se automaticky prodlužuje (roční prolongace) 
 
 
 Jednání RM opustil J. Sýkora, počet členů RM5. 
 
b) Výpověď smlouvy o poskytování právní pomoci 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č.233/2015) 
 
c) Organizační změna – převod pracovní pozice technika správy bytů 
 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 234/15) 
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d) Výzva -pověřená osoba -  na vědomí 
 
       

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 27. 4. 2015 
 

206/2015 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 27. 4. 2015. 

207/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí se zřízením kryté pergoly nad vchodem do služebního bytu školníka v areálu Základní školy 
v ul. Máchově čp. 1110 o půdorysu max. 6 x 4 m za těchto podmínek: 
- stavba bude zřízena jako dočasná na náklady nájemce bytu, 
- v případě ukončení nájmu bude nájemce, pokud nedojde k jiné dohodě, povinen odstranit stavbu bez 

nároku na úhradu nákladů vynaložených na zřízení a odstranění stavby. 
208/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

souhlasí se zřízením provizorního skladu o půdorysu cca 5x5xm lehké konstrukce v areálu Základní 
školy v ul. Máchově čp. 1110 dle předloženého návrhu.  

209/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje záměr zřízení nového vjezdu do areálu Základní školy v ul. Máchově čp. 1110 dle varianty C. 
Financování úpravy vjezdu z vlastních zdrojů PO ZŠ. 

210/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje odpuštění smluvní pokuty ve výši 11.656,50 Kč u nájemkyně bytu č. 2 v ulici Lidová čp. 780, 
Bělá pod Bezdězem.  

211/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
neschvaluje zastavení exekuce u již odstěhované nájemkyně bytu č. 4, Lidová 777 v Bělé pod Bezdězem. 

212/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, Zámek čp. 2, Bělá pod Bezdězem panu ……… na 
dobu určitou dva měsíce, zpětně od 01. 04. 2015 do 31. 5. 2015. 

213/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013917/02 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako 
stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 jako stranou oprávněnou.  

214/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 a § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl ¼ pozemku 
p. č. 1628/14 – zahrada o výměře 555 m² a rodinného domu čp. 63 s pozemkem pod stavbou 
stp.č. 919 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 147 m², to vše v k. ú. Bělá pod Bezdězem, 
vedených na LV 218.  

215/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví 
města pro přeložku distribučního vedení kNN a kVN č. EP-12-6002523/VB/01 v rámci stavby „III/27235 
Bělá pod Bezdězem, průtah (Mělnická ul. včetně okružní křižovatky s II/276)“ mezi společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ : 24729035 zastoupenou společností Montprojekt, a.s. IČ : 28494032 jako budoucí 
stranou oprávněnou a Městem Bělá pod Bezdězem jako budoucí stranou povinnou dle předloženého 
návrhu.  

216/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve 
vlastnictví města pro přeložku podzemního telekomunikačního vedení v rámci stavby „II/276 Bělá pod 
Bezdězem, úprava napojení na I/38 a výstavba okružní křižovatky“ mezi společností O2 Czech Republic, 
a.s., IČ : 60193336 zastoupenou společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. IČ : 25740253 jako 
oprávněným a Městem Bělá pod Bezdězem jako obtíženým dle předloženého návrhu. 

217/2015   Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle 
čl. V. bodu 9. Směrnice města č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, rozhoduje, že 
nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce bytového domu čp. 776, 777, 
778 – projektová dokumentace“ je nabídka uchazeče Ing. Pavel Marek, Kudrnáčova 1290, 511 01 
Turnov, IČ : 66794641 s nabídkovou cenou 495.000,- Kč bez DPH a termínem plnění 23. 9. 2015. 

218/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice II/276 v rámci stavby plynovodu do ul. 
Lidová mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje jako vlastníkem a Městem Bělá pod 
Bezdězem jako uživatelem dle předloženého návrhu. 
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219/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích 
ve vlastnictví města pro přeložku plynovodu budované v rámci stavby „III/27235 Bělá pod Bezdězem, 
průtah (Mělnická ul. včetně okružní křižovatky s II/276)“ mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ : 
27295567 jako budoucí stranou oprávněnou a Městem Bělá pod Bezdězem  jako budoucí stranou 
povinnou, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o pozemky p.č. 113/2 a p.č. 113/3 oboje v k.ú. Bělá pod 
Bezdězem. 

220/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 
s uzavřením dodatku smlouvy se společností PRAKTIK systém s.r.o. o zajištění zpracování a využívání 
odpadů ve znění dle přílohy. 

221/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
finanční příspěvek ve výši 5.000,-  Kč na pořádání pálení ohně dne 30. 04. 2015. 

222/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
finanční příspěvek ve výši  10.000,-  Kč na výstroj a výzbroj pro mladé hasiče.  

223/2015     Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
poskytnutí slevy ve výši 100%. na nájemné za sportovní halu dne 05. prosince 2015 pro pořádání soutěže  
Taekwon-Do v rámci oblastního přeboru.  

224/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
finanční příspěvek ve výši 1.000,-  Kč na pořádání závodu „Pluženská kolová“ konaného dne 2. 5. 2015. 

225/2015 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 slevu na nájemném za sportovní halu ve dnech konání  
šermířského turnaje „Podbezdězský Pohár 2015“ ve výši 100% 

226/2015 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. 9, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem manželům ……… na 
tři měsíce, tedy do 31. 07. 2015. 

227/2015 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. 16, v ulici Husova 485, Bělá pod Bezdězem panu 
………. na dobu neurčitou. 

228/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, v ulici Lidová 776, Bělá pod Bezdězem paní 
………. na půl roku, tedy do 31. 10. 2015. 

229/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 7, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem slečně ………. do 31. 5. 
2015. 

230/2015 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, Lidová 780, Bělá pod Bezdězem paní ………. do 31. 
07. 2015. 

231/2015 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 návrhem na vyřazení majetku MŠ Bělá pod Bezdězem dle předloženého 
návrhu.   

232/2015 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 10.000 Kč. 

233/2015 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
ukončení smlouvy o poskytování právní pomoci dle zákona 85/196 Sb. o advokacii, schválena RM ze dne 
21. 01. 2008 usnesení č. 42/2008 

234/2015    Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje        
organizační změnu – převod agendy technika správy bytového a nebytového fondu města z městského 
úřadu – odbor Rozvoje a majetku města do činnosti organizační složky města Technické služby města 
Bělá pod Bezdězem s účinností od 1. 5. 2015. 
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Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18,55 hodin. Další jednání rady bude 11. 5. 2015 od 15,30 h.  
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 28. 4. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

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

      starosta města         místostarostka města           


