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Zápis 
z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 04. 02. 2016 od 17:00 hod. v klubu Základní 
školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. 

 
Přítomni:  
Tošovská Jitka, místostarostka  Kouba Rudolf, Ing.   Sýkora Jan 
Kuldová Petra     Límanová Jaromíra   Šťastná Jana, Mgr.  
Orolínová Iveta Vernerová Květuše, Mgr.  Voleman Lukáš  
Ježek Jaroslav Pelc Radek    Radochová Iva, Mgr.  
Machková Iva, Mgr.   Fejfar Radek, Bc.   Šimůnek Libor 
Votočková Miroslava, Mgr.  Lomoz Milan, Ing.   Dufková Hana 
Folprechtová Vendulka   Jirdásek Miloš    Zelený Martin, MUDr.   
    
            
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru. 
 
Jednání zahájila místostarostka města Jitka Tošovská. Konstatovala, že zasedání zastupitelstva města bylo 
svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu 
jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. 
 
Dále konstatovala, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude 
schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, že s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn 
požádat, aby nebyl zachycován jeho slovní projev.  
 
V 17:00 hod. je přítomno 21 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.   
 
Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni:   
Kouba Rudolf, Ing. 
Votočková Miroslava, Mgr.     
        Schváleno 21-0-0 
 
 
Za členy návrhové komise byli navrženi: 
Kuldová Petra – předsedkyně komise  
Folprechtová Vendulka - členka     
Límanová Jaromíra – členka  
                  Schváleno 19-0-2  
 
 
Zápis z jednání ze dne 14. 01. 2016 byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. 
K zápisu ze dne 14. 01. 2016 nebyla vznesena žádná připomínka, tím je tento na základě § 7 odst. 4 Jednacího řádu 
schválen. 
 
 
Navržený program jednání:  
1. Zahájení 
2.  Finanční záležitosti 

 a) Rozpočtové opatření č.8/2015 
3. Návrh na odvolání členů Rady města 
4. Volba starosty města a ostatních členů Rady města  
5.  Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
6.  Závěr 
 

  Schváleno 20-0-1 
           (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 
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I. 

Finanční záležitosti 
 
K materiálu podal komentář Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru. 
 
a) Rozpočtové opatření č.8/2015 
        Hlasování  21-0-0 (usnesení č.02/2016) 
 
 

II. 
Odvolání členů Rady města 

 
 K materiálu podal komentář předkladatel návrhu zastupitel města Ing. Rudolf Kouba. 
 
 Návrh na odvolání členů Rady města 
 
Diskuze: 
J. Sýkora – chtěl jsem se zeptat. V materiálu je napsáno pro snadnější další vyjednávání o obsazení funkce 
starosty případně i místostarosty by bylo vhodné změnit i Radu města. Přijdeme mi to úsměvné. Ptám se 
tedy co, který radní udělal, aby byl odvolán? Spáchali jsme trestný čin nebo něco takového?  
Ing. R. Kouba – já jsem vyjednávání nevyvolával, oslovily mě tři subjekty o možném vyjednávání. Z těchto 
jednání vyplynulo, že by bylo vhodné odvolat celou radu a začít zcela znovu. Ing. M. Lomoz tento návrh 
odmítl podávat, aby nebyl nařčen, že se mstí.        
J. Sýkora – takže, jestli to dobře chápu, tak tyto důvody nejsou pracovní, ale ryze osobní a politické. 
Ing. R. Kouba – ten důvod je hlavně, aby se usnadnilo vyjednávání o volbě starosty popř. místostarosty. 
R. Pelc – můžete mi, pane inženýre říct, s kterými subjekty jste jednal?  
Ing. R. Kouba – s OzRBM, ČSSD a ANO 2011. 
R. Pelc – mě jste třeba za OzRBM neoslovil. 
Ing. R. Kouba – já jsem nikoho neoslovoval, oni oslovili mě. 
Mgr. K. Vernerová – my si nevzpomínáme, že bychom vás oslovovali. 
Ing. R. Kouba – oslovil mě předseda vašeho hnutí, p. M. Nezdara. Na konci prosincového ZM jste, paní 
magistro navrhovala odvolání rady města. Měl jsem dojem, že jste ve vašem hnutí domluveni. 
 

          Hlasování  12-9-0 (usnesení č.03/2016) 
 
       III.  

Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města 
 
1. Schválení postupu při volbě starosty, místostarosty a členů rady města - bylo navrženo hlasování formou 
tajného hlasování  

  Schváleno 18-1-2 
            (H2-uvedeno v přehledu hlasování) 

2. Zvolení volební komise návrh: 
 
Předseda: Miloš Jirdásek 
Členové: Jaromíra Límanová 
Jaroslav Ježek                          
    Schváleno18-0-3 

            (H3-uvedeno v přehledu hlasování) 
 
3. Schválení volebního řádu zastupitelstva města pro tajné hlasování – s volebním řádem zastupitele i přítomné 
občany seznámil Bc. Z. Krenický, tajemník města.  
                          Schváleno 19-0-2 

            (H4-uvedeno v přehledu hlasování) 
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Pro přednesení návrhů na funkci starosty, místostarosty a členů rady města si volební subjekty zvolily své mluvčí, 
kteří návrhy přednášeli. 

 
         Mluvčí za jednotlivé kandidující subjekty: 

► Hnutí nezávislých občanů s podporou TOP 09     Jan Sýkora 
► Česká strana sociálně demokratická    Jaromíra Límanová 
► ANO 2011       Miloš Jirdásek 
► Občané za rozvoj a budoucnost města    Hana Dufková 
► Komunistická strana Čech a Moravy    Ing. Rudolf Kouba 
► Občanská demokratická strana            Mgr. Jana Šťastná 

 
 
4. Volba starosty města  
 
Hnutí nezávislých občanů s podporou TOP 09, ČSSD a ANO 2011 kandidáta na starostu nenavrhly. Mluvčí  
OzRBM navrhla jako kandidátku na starostku Jitku Tošovskou.  KSČM a ODS kandidáta na starostu nenavrhly. 
Navržená kandidátka kandidaturu přijala.  
 
Jednání bylo přerušeno na dobu volby a činnosti volební komise. Po sečtení hlasů výsledek volby vyhlásil předseda 
volební komise Miloš Jirdásek. 
 
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty: 
• Jitka Tošovská obdržela 13 platných hlasů. 

 
Starostkou města byla počtem 13 - ti hlasů zvolena Jitka Tošovská.  
 
 

Starostka města Jitka Tošovská poděkovala všem za projevenou důvěru a následně rezignovala na funkci 
místostarostky. 
Jelikož se uvolnila funkce místostarosty, následovala volba na tuto funkci. 
 
5. Volba místostarosty města 
 
Hnutí nezávislých občanů s podporou TOP 09, ČSSD a ANO 2011 kandidáta na místostarostu nenavrhly. Mluvčí 
OzRBM navrhla jako kandidáta na místostarostu Lukáše Volemana. KSČM a ODS kandidáta na místostarostu 
nenavrhly. Navržený kandidát kandidaturu přijal. 

 
Jednání bylo přerušeno na dobu volby a činnosti volební komise. Po sečtení hlasů výsledek volby vyhlásil předseda 
volební komise Miloš Jirdásek. 
 
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty: 
• Lukáš Voleman obdržel 12 platných hlasů. 

 
Místostarostou města byl počtem 12 - ti hlasů zvolen Lukáš Voleman. 

 
Lukáš Voleman poděkoval za zvolení místostarostou. 
 
6. Volba členů rady města  
 
Hnutí nezávislých občanů s podporou TOP 09 nenavrhlo žádného kandidáta, mluvčí ČSSD navrhla Libora 
Šimůnka a Ing. Milana Lomoze, mluvčí ANO 2011 navrhl Mgr. Květuši Vernerovou, mluvčí OzRBM navrhla  
Bc. Radka Fejfara, mluvčí KSČM navrhl Ing. Rudolfa Koubu, ODS nenavrhla žádného kandidáta. Všichni 
navržení zastupitelé kandidaturu přijali. 
 
Jednání bylo opět přerušeno na dobu provedení volby a zpracování výsledků volební komisí. Po sečtení hlasů 
výsledek volby vyhlásil předseda volební komise Miloš Jirdásek. 
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Rada města byla zvolena ve složení:  
 

Mgr. Kv ětuše Vernerová - s počtem 16 hlasů 
Ing. Rudolf Kouba - s počtem 13 hlasů  
Bc. Radek Fejfar - s počtem 12 hlasů 
Libor Šimůnek - s počtem 12 hlasů 
 
Neúspěšný kandidát obdržel hlasy následovně: 
• Ing. Milan Lomoz získal 10 platných hlasů 

 
 

Jelikož v prvním kole nebyli zvoleni všichni členové rady, do druhého kola postupuje zbývající kandidát. 
  
Jednání bylo opět přerušeno na dobu provedení volby a zpracování výsledků volební komisí. Po sečtení hlasů 
výsledek volby vyhlásil předseda volební komise Miloš Jirdásek. 
 
Kandidát Ing. Milan Lomoz i ve druhém kole voleb získal jen 10 platných hlasů. 
 
Protože ani ve druhém kole nebyli zvoleni všichni členové rady, bude volba posledního člena rady pokračovat na 
příštím zasedání zastupitelstva města. 
 
Předsedkyně návrhové komise Petra Kuldová přečetla usnesení o volbě starosty, místostarosty a členů Rady města 
a následně proběhlo hlasování o tomto usnesení. 
 
              Hlasování  21-0-0 (usnesení č.04/2016) 
   

IV. 
 Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

 
L. Koloc – 1. Realizace omezení parkování vozů nad 3,5 ta od 22:00 do 6:00 hod.. 
J. Tošovská – na MÚ bylo tento týden jednání s p. Macháčkem z Magistrátu města Mladá Boleslav. Město 
Bělá pod Bezdězem vypraví žádost ohledně těchto problémů. Při jednání nám bylo řečeno, že to není 
problém. 
L. Koloc – 2. Retardéry v ulicích 
J. Tošovská – na retardéry jsme se také ptali a bylo nám sděleno, jestli si uvědomujeme, že retardéry dělají 
velký hluk. Při rekonstrukci II. etapy Tyršovy ulice by se měly stavební retardéry realizovat.  
L. Koloc – stavební retardéry budou vybudovány ve všech ulicích Nové čtvrti?  
J. Tošovská – ne, jednalo by se pouze o retardér do Purkyňovy ulice. 
L. Koloc – nevím proč by nešly retardéry vybudovat ve všech ulicích, když v Mladé Boleslavi to jde. 
J. Tošovská – na silnicích v majetku města by tyto retardéry šly vybudovat, ale na silnicích II. třídy nelze 
retardér vybudovat. Silnice kraje, také ne. 
L. Voleman – retardéry by opravdu musely být vybudovány ve všech ulicích Smetanova atd., je tam obytná zóna, 
ve které by se měla dodržovat rychlost a dokud tady nebudou pokuty nebo sankce likvidační, tak lidé rychlost 
nebudou dodržovat a nebudou mít žádný respekt. Ve všech ulicích nemůžou být, někteří lidé je tam ani nechtějí. 
M. Durdisová – nelíbí se mi, když vyjíždíte z El. Krásnohorské na Tyršovu ul., tak tam neustále stojí kamión a je 
tam špatně vidět. 
J. Tošovská – jak jsem řekla, bude vypsaná žádost na pana Macháčka z Magistrátu Mladá Boleslav, kde budou 
vyjmenovaná všechna ustanovení, na kterých jsme se s ním domluvili. 
L. Koloc – myslel jsem, že budu mluvit před volbou starosty, ale interpelace na začátku nebyly. Dva měsíce jsme 
byli bez vedení, po odvolání pana Ing. Milana Lomoze. 
J. Sýkora – není pravda, co tady říkáte. Bez vedení města jsme nebyli dva měsíce, ve vedení města byla paní 
místostarostka a rada města také fungovala, rada byla usnášeníschopná, tak prosím nemystifikujte tady občany, že 
jsme neměli žádné vedení. 
L. Koloc – odvoláním pana Ing. Lomoze, jste si někteří zvedli své ego, ale co bude dál, jste nevěděli. Dnes se to 
nějak řeší, ale zjišťujete, že odvolaný starosta byl lepší, než ten předcházející, je to obrázek o koncepčnosti práce. 
Mně osobně to připadá, že je to boj o moc, o peníze. Při posledním odvolání jste bývalému starostovi města vyčítali  
 



Č.j: ASIST/237/2016; Ev.č. 494 
spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10  

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

   

 
nákup vozu Ford pro TS za nefunkční multikáru a opravu dna koupaliště. Multikára do dnes jezdí. RM tento 
dodatečný nákup schválila, podobně dopadla i oprava dna koupaliště. Všichni jste byli seznámeni s tím, co vám 
v této záležitosti napsalo Ministerstvo vnitra, takže dle vyjádření, jde o smlouvy neplatné a to musí konstatovat 
soud na základě podané žaloby na neplatnost právního jednání. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo z odpovědných 
pracovníků podal žalobu?   
P. Bartoš – chtěl bych požádat, aby se také zohlednil v žádosti na Magistrát Mladá Boleslav příjezd velkotonážních 
aut do Bělé od Krupé. Jestli by tam mohlo také být omezení nad 3,5 t. 
Ing. S. Bock – chtěl jsem se zeptat, jestli bylo pamatováno na to, kde budou nákladní auta parkovat, pokud budou 
muset stát z důvodu vyjetí karty. 
Ing. R. Kouba – pokud vím, tak na nádraží u p. Vrabce je placené parkování. Řidiči se, ale ohánějí tím, že nechtějí 
za parkování platit, proto parkují různě po městě. 
J. Límanová – minule jsem upozorňovala na chybu ve zpravodaji a v únorovém čísle byla opět záměna fotografie u 
vzpomínky. 
J. Tošovská – řešila jsem to s p. Grossovou, paní jsme se za vzniklé nedorozumění omluvili. 
Ing. R. Kouba – všiml jsem si, že u bývalého hotelu Radnice je uražený sloup veřejného osvětlení, komu se to 
povedlo? 
Také někdo ohnul značku pro invalidy na parkovišti na náměstí před pekařstvím. 
J. Tošovská – na křižovatce se otáčel kamión a je to zaznamenané na kameře. O značce pro invalidy budeme 
informovat TS. 
Mgr. K. Vernerová – chtěla bych také upozornit na parkování nákladního auta v památkové zóně u Zámku. 
J. Tošovská – řidič auta byl na to několikrát upozorněn i jsme udělali fotodokumentaci. Místo není označené 
žádnou značkou a také se to bude psát do žádosti na Magistrát města Mladá Boleslav.   
 
  V. 

Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 04. 02. 2016 
 
02/2016 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích  
  v platném znění a svým usnesením č. 125/2015 ze dne 9. 12. 2015 bere na vědomí   
  rozpočtové opatření č. 8/2015 schválené Radou města usnesením č. 7/2016 ze dne 18. 1.  
  2016. Příjmová část rozpočtu ve výši 89.256.050,97 Kč, výdajová část rozpočtu ve výši   
  92.347.764,99 Kč, financování z vlastních zdrojů ve výši 3.091.714,02 Kč. 
03/2016 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle §84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.  
  o obcích v platném znění odvolává z funkce člena Rady města Mgr. Ivu Machkovou,   
  Radka  Pelce, Jana Sýkoru a Lukáše Volemana. 
04/2016 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle §84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.  
  o obcích v platném znění zvolilo: 

do funkce starostky: Jitku Tošovskou     
do funkce místostarosty: Lukáše Volemana  
členy Rady města: Mgr. Květuši Vernerovou 
          Ing. Rudolfa Koubu 
          Bc. Radka Fejfara 
          Libora Šimůnka       

   Zápisy o volbě tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.   
 
Starostka města ukončila jednání zastupitelstva města v 19:10 hod. 
 
  
V Bělé pod Bezdězem dne: 08. 02. 2016 
 
 

…………………………..        …………………………..   
                         Lukáš Voleman      Jirka Tošovská       

  
                       místostarosta města      starostka města   
 
 



Č.j: ASIST/237/2016; Ev.č. 494 
spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10  

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

   

               
 
Ověřovatelé: 
 
Ing. Rudolf Kouba     …………………………………     
 
 
Mgr. Miroslava Votočková                …………………………………   

    


