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Zápis 
z jednání Rady města Bělá p.B. č.05/2015 konaného dne 11. 2. 2015 od 7:00 hodin v kanceláři starosty MěÚ Bělá pod 
Bezdězem. 
 
Přítomni: 
Ing.Milan Lomoz, starosta    Libor Šimůnek, člen rady 
Jitka Tošovská, místostarostka    Lukáš Voleman, člen rady  
Radek Pelc, člen rady       Jan Sýkora, člen rady 
          
Omluveni: Mgr.Ivana Machková, člen rady                     
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ 
 
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.75/2015) 

 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
  
 
    V 07:07 se k jednání připojil J.Sýkora, počet členů RM 6. 
 
 
3.Odbor výstavby a ŽP 
a) Schválení záměru – nákup vybavení pro Sběrný dvůr města – na základě vyhlášení mimořádné výzvy Operačního 

programu životního prostředí prioritní osa 4.1 „Zkvalitnění nakládání s odpady“ – podání žádosti nejpozději do 
19.3.15, vyvstala možnost zažádat o dotaci na vybavení Sběrného dvora města.Po konzultaci s vedením města byly 
vybrány možnosti vybavení SD – ve spojitosti s nutností třídit bioodpad dle nové vyhlášky, a se záměrem úspor 
v odpadovém hospodaření města. Celková výše dotace je stanovena na 90% uznatelných nákladů.Pokud dotaci 
získáme je zde stanovena podmínka navýšení kapacity SD, dále je nutno nepozději do 1.1.2016 , aby byl SD zpět 
v provozu města Bělá p.Bezd.( úpravy smlouvy,nový provozní řád, atd.) – dále je plánováno rozšíření SD 
 ( dotřídění,př.drcení odpadků a tím i snížit náklady na likvidaci odpadků. Žádost nutno podat do 19.3.2015. 

Hlasování 6-0-0 ( usnesení č.76/2015) 
 

Diskuze 
 
p.Šimůnek – se dotazoval zda Compag nebude chtít navýšit pracov.síly, které město bude potom hradit – bude pod 
TS. 
p.Sýkora – se dotazoval kolik se do budoucnosti ušetří peněz – p.starosta – předpokládá 500.000,-Kč. 
p.Pelc – kolik bude celková investice – p.starosta – celková investice bude cca 2.100.000,-Kč, ale pokud se dostane 
dotace ( 90%), tak 210.000,-Kč. 

 
  

b) Žádost o dotaci „Obnova a revitalizace vegetačních prvků Zámecký příkop – I.etapa“ – zjištěn havarijní stav 
vegetace – zejména vzrostlých lip srdčitých v lokalitě Zámecký příkop. Ve spolupráci s Ing.Markem, dendrologem, 
byla vypracována dokumentace k této lokalitě, budou provedena opatření ke stabilizaci a nápravě stavu.Vzhledem 
k předpokládané finanční náročnosti (264.000,-Kč s DPH) se naskytla možnost zažádat o dotaci vyhlášenou MŽP a 
Státním fondem ŽP – národní dotaci „Budování a rozvoj městské či obecní zeleně“.Dotace bude poskytnuta 
v rozmezí od 200.000,-Kč do 400.000,-Kč v max.výši 80%.Dále je možnost zažádat o pasport zeleně ( realizace 
akce za 264.000,-Kč, za zbývajících zhruba 236.000,-Kč je možno zažádat o pasport zeleně ve vybraných 
lokalitách města). Odbor ŽP vytipoval lokality: Horka, Hradební příkop,“Střelák“ a památkové stromy na území 
města.Žádost nutno podat do 31.03.2015 

Hlasování 6-0-0( usnesení č.77/2015) 
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c) Schválení záměru – Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Tyršova 20, Bělá pod Bezdězem – na základě 
vyhlášení mimořádné výzvy Operačního programu životního prostředí Podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor 
energie s termínem podání žádosti do 19.3.2015 vyvstala možnost opakovaně zažádat o dotaci na projekt „Snížení 
energetické náročnosti  budovy ZŠ Tyršova 20. Akce je projekčně připravena, poslední výzva byla žádost na její 
realizaci podána v nevýhodném poměru financování – přiznaná dotace 4,1 mil.Kč – celkové náklady 13,2 mil.Kč., 
předmětem projektu je výměna oken v budově školy a zateplení. Záměr jsme posuzovali ve dvou alternativách: 
1. Samostatná realizace oken – parametry úspor energie nejsou dostatečné – dotace nejspíš nepřidělena 
2. Realizace v plném rozsahu dle projektu – navrhujeme podat žádost o dotaci s nízkým počtem bodů.   
            Hlasování 6-0-0( usnesení č.78/2015) 
 

4.Odbor rozvoje a majetku města 
 

 
d) Návrh rozdělení příspěvků na činnost sportovních oddílů v roce 2015 – komise pro mládež a sport doporučuje RM 

schválit příspěvky na činnost sportovních oddílů na rok 2015 dle předloženého návrhu rozdělení.  
- návrh opraven dle návrhu p.Sýkory, navýšit dotaci „Šermu“ o 5.000,-Kč z důvodu reprezentace sl.Coufalové na 
Mistrovství světa, které se koná v Šanghaji. 

Hlasování 6-0-0(usnesení č.79/2015) 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.2.2015 
75/2015 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 11.2.2015. 
 
76/2015 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 záměr a podání žádosti o dotaci na 
realizaci tohoto projektu z Operačního programu životního prostředí, LXIV.výzva, prioritní osa 4.1 
„Zkvalitnění nakládání s odpadky“. 

 
77/2015 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 záměr a podání žádosti  o dotaci 
v max.výši do 400.000,-Kč z Národního programu MŽP a SFŽP „Budování a rozvoj městské či obecní 
zeleně“ na akci „Obnova a revitalizace vegetačních prvků Zámecký příkop – I.etapa“. 

 
78/2015 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 záměr a podání žádosti  o dotaci se 
záměrem projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Tyršova 20, Bělá pod Bezdězem na 
realizaci projektu z Operačního programu životního prostředí, LXIV.výzva, podoblast podpory 3.2.1 
„Realizace úspor energie“. 

 
79/2015 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 přidělení příspěvků na činnost sportovních 
oddílů v r.2015. 

 
 
Jednání Rady města Bělá p.B. skončilo v 7.44,00 hodin. Další jednání rady se koná v pondělí 16.2.2015 od 15:30 hod 
v kanceláři u p.starosty.  
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 11.2.2015 
 
 
 
 

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

       starosta města         místostarostka města           


