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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 2/2017 konaného dne  16.01. 2017 od 15:30  hodin v kanceláři pana 
místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. 
 
Přítomni:          
Jitka Tošovská, starostka  
Lukáš Voleman, místostarosta 
Jaromíra Límanová, členka rady 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady 
Ing. Rudolf Kouba, člen rady 
Libor Šimůnek, člen rady

  
Omluveni: Bc. Radek Fejfar. 
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MěÚ, Viliam Matoušek, vedoucí Finančního odboru, Stanislav 
Beran, vedoucí Odboru výstavby a ŽP, Veronika Blažková, DiS., referentka ŽP, Ing. Milan Sedliský, referent odboru 
RaMM, Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM, Ing. Pavel Girgle, technik SB, Ing. Dagmar Čermáková, 
účetní MKZ. 
 
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.6/2017) 
 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:40 hod. se k jednání RM připojil Viliam Matoušek, vedoucí Finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
3. Finanční 
a) Společenská místnost v DPS - z důvodu nákladů města za tuto místnost (vodné, teplo) navrhujeme pro každého 
pronajímatele úhradu nájemného ve výši 200,- Kč/hodina. Od tohoto poplatku budou osvobozeny orgány města 
(komise, výbory) 
 
Libor Šimůnek podal protinávrh upustit od projednávání tohoto materiálu a ponechat ho v původním znění tak, jak 
bylo doposud. 
Hlasováno o protinávrhu L. Šimůnka 
                         Hlasování 3-3-0  
                                          Protinávrh nebyl přijat 
 
Hlasováno o navrženém usnesení – úhrada nájemného ve výši 200,-Kč/hod. 
 
                                  Hlasování 3-3-0  
                                        Usnesení nebylo přijato 
 
b) Rozpočtové opatření č. 9/2016 
                    Hlasování 6-0-0 (usnesení č.7/2017) 
 
V 15:54 hod. se k jednání RM připojila Veronika Blažková, DiS., referentka ŽP a podala komentář k materiálům. 
 
4. Odbor výstavby a ŽP 
ŽP 
a) Prodej pytlů na odpad ve Sběrném dvoře Bělá pod Bezdězem 
                   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.8 /2017) 
 
b) Sběr a likvidace použitého jedlého oleje 
                   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.9 /2017) 
 
V 16:04 hod. se k jednání RM připojil Stanislav Beran, vedoucí Odboru výstavby a ŽP a podal komentář k materiálu. 
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Odbor výstavby 
a) Příspěvek na úpravy staveb v městské a vesnické památkové zóně:  stavba ,,Výměna, obnova a oprava dveří, oken a 
dalších prvků objektu č.p.19, Březinka“ (č.p.19 – selská usedlost s roubenou chalupou; nemovitá kulturní památka), 
stavebník …………, bytem Březinka 19, 294 21 Bělá pod Bezdězem  
 
                 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.10/2017) 
 
 
V 16:12 hod. se k jednání RM připojil Ing. Milan Sedliský, referent odboru RaMM a podal komentář k materiálům. 
 
5. RaMM 
Investice 
a) kNN na pozemek p.č. 1008/3 v k.ú. Bělá pod Bezdězem v ul. U Stadionu – stanovisko 
 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.11/2017) 
 
b) Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy v ul. Velenského – technický dozor investora 
 
                  Hlasování 5-0-1 (usnesení č.12/2017) 
 
c) Přípojka elektro k domu čp. 860 v ul. Papírenská – vyjádření  
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.13/2017) 
 
d) Veřejné osvětlení v ul. Bezdězská – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Materiál odložen do příštího jednání RM. 
 
 
e) Stavební úpravy čp. 25 – I. etapa – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
                  Hlasování 5-1-0 (usnesení č.14/2017) 
  
f) Stavební úpravy čp. 25 – II. etapa – změny 
                  Hlasování 5-0-1 (usnesení č.15/2017) 
 
g) Chodník Tyršova II. etapa – dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci 
 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.16/2017) 
 
V 16:38 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
Majetek 
h) Navýšení nájemného o splátku za výměnu plynového kotle – Tipsport ………. 
 
                 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.17/2017) 
 
i) Pronájem části pozemku p.č.555/17 v k.ú. Vrchbělá – areál Vazačka 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.18/2017) 
 
j) Ukončení nájmu a zveřejnění pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.19/2017) 
 
k) Žádost o odkup městských pozemků p.č.1000/10 a p.č.1000/11 – ………. 
 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.20/2017) 
 
l) Žádost o odkup části pozemku p.č. 2694/1 (proluka) – Trigon MB s.r.o. 
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                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.21/2017) 
m) Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č.551/12 - Vazačka 
 
Mgr. Květuše Vernerová podala protinávrh o stažení projednávaného bodu z programu RM, z důvodu nedořešených 
věcí ohledně zájmu odkupu jiných pozemků a zpracované studie. 
 
Hlasováno o protinávrhu Mgr. K. Vernerové 
                                           Hlasování 4-1-1  
                                             Protinávrh byl přijat 
Materiál se odkládá na další jednání RM. 
 
n) Žádost o odkup městských pozemků p.č. 1624/2, p.č. 1624/15 a p.č. 1629/4 v k.ú. Bělá pod Bezdězem – ………. 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.22/2017) 
 
o) Aktualizace stávající nájemní smlouvy pro zemědělské účely - ………. 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.23/2017) 
 
V 17:17 hod. se k jednání RM připojil Ing. Pavel Girgle, technik SB a podal komentář k materiálu. 
 
Správa bytů 
p) Schválení výběrového řízení na zateplení půdních vestaveb včetně nové krytiny BD Husova, ČP. 485 a 486 v Bělé 
pod Bezdězem. 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.24/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 5k), 5l), 5n). 
 
 
V 17:29 hod. se k jednání RM připojila Ing. Dagmar Čermáková, účetní MKZ a podala komentář k materiálům. 
 
6. MKZ  
a) 2. Rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace 
 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.25/2017) 
 
b) Plán účetních odpisů Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2017 
 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.26/2017) 
 
c) Přijetí darů – použití rezerv. fondu 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.27/2017) 
 
7. Školství 
MŠ 
a) Návrh na schválení převodu finančních prostředků z  rezervního fondu do fondu investičního na nákup herního 
prvku pro děti na zahradu Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace.  
 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.28/2017) 
 
b) Návrh na schválení přijetí sponzorského daru pro Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem, příspěvkovou organizaci  
 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.29/2017) 
 
8. Správní 
a) Přidělení bytu 2+1, č. 1, Husova 486, Bělá pod Bezdězem 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.30/2017) 
 
b) Výměna bytu – ………. 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.31/2017) 
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c) Nabídka FIREPORT pro JSDH Bělá p.B.  
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.32/2017) 
 
d) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.33/2017) 
 
e) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.34/2017) 
 
f) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.35/2017) 
 
g) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.36/2017) 
 
h) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.37/2017) 
 
i) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.38/2017) 
 
j) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.39/2017) 
 
k) Přidělení bytu 2+kk, č. 2 v 1. podlaží, Masarykovo nám. 25, Bělá pod Bezdězem 
 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.40/2017) 
 
9. Ostatní 
a) Anketa „ Sportovec města za rok 2016“ - Síň slávy bělského sportu 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.41/2017) 
 
b) Obnova a revitalizace vegetačních prvků Zámecký příkop -  II. etapa 
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.42/2017) 
 
 
Diskuse: 
J. Tošovská – informovala RM, že příští jednání ZM se koná dne 15.02.2017 v 17:00.  
Bc. Z. Krenický – informoval RM o personálních změnách na MěÚ a informace o změnách zašle na vědomí všem 
zastupitelům. 
  
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 16. 01. 2017 
 

6/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje program jednání rady města dne 16. 01. 2017. 

7/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na 
základě usnesení ZM č. 82/2016 ze dne 19.12.2016 schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 – příjmová 
část rozpočtu se navyšuje o 2.913.713 Kč na 91.569.370,67 Kč, výdajová část rozpočtu se snižuje o 
91.500,- Kč na 83.075.084,- Kč. Převaha příjmů nad výdaji je ve výši 8.494.286,67 Kč. 

8/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s prodejem pytlů na komunální odpad za cenu 40,- Kč + DPH i pro občany, nad příděl dle 
usnesení RM č. 559/2016 z 12.12.2016, ve Sběrném dvoře Bělá pod Bezdězem. 

9/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí služeb“ na sběr a likvidaci použitých jedlých olejů 
z domácností, s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČ:16539184.   
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10/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a 
podle pravidel pro poskytování příspěvku na úpravy staveb v městské a vesnické památkové zóně 
souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 20 000,- Kč panu ………., bytem Březinka 19, Bělá pod 
Bezdězem, na opravu omítek a roubení, vč. zděných částí brány a branky, spáry kamenného zdiva, nové 
vnější omítky vč. vyrovnání stěn, opravu a renovaci dřevěného štítu,  obnovu dřevěných částí brány a 
branky, zhotovení a osazení 4ks špaletových oken a jednokřídlého okénka u venkovské usedlosti č.p.19 
na pozemku st. parcela p.č.37/1 v katastrálním území Březinka pod Bezdězem. 

11/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
nesouhlasí se záměrem stavby kabelového vedení investora ČEZ Distribuce, a.s. „Bělá p. Bezd., poz. 
č.1008/3,1, M. Svoboda“, č. stavby IV-12-6020568 a zamítá návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení  věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6020568/VB/001 ze 
dne 1.12.2016. 

12/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle 
čl. VII. bod 5. Směrnice města č.1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, schvaluje 
zadání výkonu technického dozoru investora pro akci „Stavební úpravy kuchyně – Mateřská škola, 
Velenského 112, Bělá pod Bezdězem“ dodavateli MB INVEST, s.r.o., Palackého 54, Mladá Boleslav, IČ 
: 48952770 za cenu 111.000,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.  

13/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí se zřízením kabelové přípojky elektro k pozemku p.č. 638/1 v k.ú. Bělá pod Bezdězem v ul. 
Papírenské dle přiložené situace. 

14/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje vícepráce v rámci stavby „Stavební úpravy bytů ve 2. NP a 3. NP čp. 25, Masarykovo nám., 
Bělá pod Bezdězem“ v rozsahu dle přiloženého návrhu a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem ze dne 28.1.2016.  

15/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje změny stavby „Stavební úpravy bytů ve 2. NP a 3. NP čp. 25, Masarykovo nám., Bělá pod 
Bezdězem“ – II. etapa v předloženém rozsahu.  

16/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na projektovou a inženýrskou činnost k územnímu 
řízení akce „Bělá pod Bezdězem, chodník ul. Tyršova – II. etapa“ se zpracovatelem CR PROJECT, s.r.o., 
pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ : 27086135 dle předloženého návrhu. 

17/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o navýšení čtvrtletní splátky nájemného po dobu 3 let 
ve výši 4.130,25 Kč s platností od 1.3.2017 s paní  ………., IČO 62454501, Hlínoviště 87, 294 21 Bělá 
pod Bezdězem. 

18/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje pronájem části pozemku p.č. 555/17 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Vrchbělá firmě Baupoint s.r.o., 
Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, od 1.1.2017 na dobu určitou do 31.3.2017, za nájemné ve výši 
10.000,- Kč/měsíc, za účelem parkování stavební techniky. 

19/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere 
na vědomí ukončení nájemního vztahu s paní ………., Veronského náměstí 597, 150 00 Praha 15  ke 
dni 31.3.2017 a dle § 102 odst. 3 a § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostor v domě č.p. 148 , Masarykovo nám., Bělá pod 
Bezdězem za cenu  28.320,- Kč/ rok s inflační doložkou. 

20/2017 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 neschválit prodej pozemků p.č. 1000/10 trvalý 
travní porost o výměře 349 m2 a p.č. 1000/11 trvalý travní porost o výměře 372 m2  v k.ú. Bělá pod 
Bezdězem, panu …………., Nerudova 443, 294 21 Bělá p. Bezdězem. 

21/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
doporučuje Zastupitelstvu města prodat část pozemku p.č. 2694/1 lesní pozemek o výměře 22 m2 v k.ú. 
Bělá pod Bezdězem firmě Trigon MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy za celkovou cenu ve 
výši 2.860,-Kč s podmínkou, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu, poplatek za vynětí 
z lesního půdního fondu a správní poplatek za vklad do KN . 

22/2017 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 neschválit prodej pozemků p.č. 1624/2 orná půda o 
výměře 1912 m², p.č. 1624/15 trvalý travní porost o výměře 853 m² a p.č. 1629/4 trvalý travní porost o 
výměře 123 m²,  v k.ú. Bělá pod Bezdězem, panu ……….., Hlínoviště 59, 294 21 Bělá p. Bezdězem. 
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23/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí se zahájením jednání o aktualizaci nájemní smlouvy pro zemědělské účely a navýšení ceny za 
nájemné na 3% z průměrné základní ceny zemědělských pozemků určených dle vyhlášky 298/2014 Sb.. 

24/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje Realizaci zateplení půdních vestaveb včetně nové krytiny BD Husova čp. 485 a 486 firmou 
STAV – AGENCY s.r.o, která podala na základě stanovených kritérií ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku. 

25/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném 
znění schvaluje 2. rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace – snížení rozpočtu o 6.000,- Kč plynoucí z provozu a navýšení platových tarifů dle nařízení 
vlády č. 316/2016 Sb. a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu. 

26/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění schvaluje plán účetních odpisů Městských 
kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2017 v celkové výši 193.080,-Kč 
dle předloženého návrhu. 

27/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje přijetí finančních darů ve výši 15.000,- Kč a jejich použití ve výši 15.000,- Kč z 
rezervního fondu na 14. reprezentační ples města Bělá pod Bezdězem a dále přijetí věcných darů ve výši 
6.630,- Kč na 14. reprezentační ples města dle předloženého návrhu.       

28/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního na nákup herního prvku 
pro děti na zahradu Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace ve výši 66.371,- Kč. 

29/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění schvaluje 
přijetí věcného sponzorského daru v celkové hodnotě 1.797,- Kč pro Mateřskou školu Bělá pod 
Bezdězem, příspěvkovou organizaci, odloučené pracoviště Březinka od pana ………..                  

30/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje přidělení bytu č. 1, Husova 486, Bělá pod Bezdězem slečně ………., trvale bytem Čistá 152. 
Byt se přiděluje na dobu určitou od 01.02.2017 do 31.01.2018 za nájemné ve výši 80,- Kč/m2, s tím, že 
pokud bude řádně hrazeno nájemné a byt bude užíván v souladu s domovním řádem, bude po uvedené 
době nájemní smlouva prodloužena dle usnesení rady města č. 128/2005. Nájemné zařizovacích 
předmětů bude stanoveno dohodou. 

31/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje paní ………. výměnu bytu č. 3, v ulici Mladoboleslavská 719, Bělá pod Bezdězem za byt č. 18 
na adrese Husova 486, Bělá pod Bezdězem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 
01.02.2017 do 31.07.2017 za nájemné 70,- Kč/ m2, s tím, že pokud bude řádně hrazeno nájemné a byt 
bude užíván v souladu s domovním řádem, bude po uvedené době nájemní smlouva prodloužena dle 
usnesení rady města č. 128/2005. Nájemné zařizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 

32/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje pořízení systému FIREPORT pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce dle předložené 
nabídky, přičemž nákup systému bude hrazen z rozpočtu krizových stavů a měsíční poplatky za dohled a 
kompletní servis z rozpočtu JSDH.        

 33/2017 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, Mladoboleslavská 719, Bělá pod Bezdězem panu 
………. na tři roky, tedy do 31.01.2020. 

34/2017 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, Masarykovo náměstí 148, Bělá pod Bezdězem panu 
……….. na dobu neurčitou. 

35/2017 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. 1, v ulici Mělnická 284, Bělá pod Bezdězem panu 
………. na jeden rok, tedy do 31.01.2018. 

36/2017 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. 5, v ulici Husova 485, Bělá pod Bezdězem paní 
………. na jeden rok, tedy do 31.01.2018. 
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37/2017 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. 3, v ulici Lidová 775, Bělá pod Bezdězem paní ………. 
na jeden rok, tedy do 31.01.2018. 

38/2017 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. 5, Mladoboleslavská 719, Bělá pod Bezdězem paní 
………. na půl roku, tedy do 31.07.2017. 

39/2017 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 ………. na tři 
roky, tedy do 31.01.2020. 

40/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje přidělení bytu č. 2, Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem panu ………., trvale bytem 
Ivana Olbrachta 564, Mnichovo Hradiště. Byt se přiděluje na dobu určitou od 20.01.2017 do 31.01.2018 
za nájemné ve výši 90,- Kč/ m2, s tím, že pokud bude řádně hrazeno nájemné a byt bude užíván s souladu 
s domovním řádem, bude po uvedené době nájemní smlouva prodloužena dle usnesení rady města č. 
128/2005. Nájemné zařizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 

41/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje uvedení do Síně slávy bělského sportu pro rok 2016 pana ………. - in memoriam. 

42/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu se zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění vzhledem 
ke změně parametrů dotace souhlasí s realizací projektu „Obnova a revitalizace vegetačních prvků 
Zámecký příkop -  II. etapa“ bez využití dotačního titulu ze SFŽP ČR. Rada města souhlasí se zrušením 
smlouvy na zajištění zpracování žádosti o dotaci a smlouvy na organizační zajištění a projektové a 
finanční řízení tohoto projektu se společností LK Advisory, s.r.o. 

 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18:24 hodin. Další jednání rady bude 30. 01. 2017 od 15:30 hod.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 16. 01. 2017 
 
 

……………………………            .……………………………. 
          Lukáš Voleman                                     Jitka Tošovská 

  místostarosta města          starostka města          


