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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 4/2017 konaného dne  13.02. 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 od 15:36 hod. 
 

 
Omluveni: Bc. Radek Fejfar, člen rady, Libor Šimůnek, člen rady 
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MěÚ, Viliam Matoušek, vedoucí Finančního odboru, Stanislava 
Blechová, referentka odboru RaMM, Jan Mechierek, referent odboru RaMM, Iva Svobodová, referentka odboru 
RaMM, Ing. Libuše Tichá, ekonomka ZŠ, Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ, Petr Matoušek, ředitel MKZ a Ing. 
Dagmar Čermáková, účetní MKZ. 
 
Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p. B. byla usnášeníschopná. 
 

Program jednání a stanoviska rady: 
 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.          Hlasování 4-0-0 (usnesení č.72/2017) 
 
V 15:31 hod. se k jednání RM připojil V. Matoušek, vedoucí Finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
2. Finanční 
a) Poskytnutí finančního daru pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., Praha 
 
                  Hlasování 4-0-0 (usnesení č.73/2017) 
V 15:36 se k jednání RM připojil Ing. R. Kouba, počet členů 5. 
 
b) Úvěrová smlouva  
                  Hlasování 4-1-0 (usnesení č.74/2017) 
 
c) Rozpočtové opatření č. 1/2017  
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.75/2017) 
 
d) Inventarizace majetku města Bělá pod Bezdězem 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.76/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 2b), 2c).  
 
V 15:43 hod. se k jednání RM připojila Mgr. P. Šertlerová, ředitelka MŠ a podala komentář k materiálům. 
 
3. Školství 
MŠ 
a) Souhlas RM s převodem a vyřazením nepotřebných, poškozených a zastaralých předmětů v rámci rekonstrukce 
školní jídelny Mateřské školy, příspěvkové organizace Bělá pod Bezdězem  
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.77/2017) 
 
b) Schválení  rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2017 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace.  
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.78/2017) 
 
V 15:59 se k jednání RM připojila S. Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálům. 
 
4. RaMM 
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Majetek 
a) Žádost o výpůjčku sportovní haly 
                 Hlasování 5-0-0 (usnesení č.79/2017) 
 
b) Smlouva o zřízení věcného břemene – ulice Tyršova u paneláku čp. 364 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.80/2017) 
 
c) Ukončení nájmu a zveřejnění pronájmu prostoru sloužícího podnikání  
Hlasovalo se o dvou usneseních.       
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.81/2017) 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.82/2017) 
 
d) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Březinka pod Bezdězem 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.83/2017) 
 
e) Zveřejnění záměru prodeje pozemku pod trafostanicí za Zámkem 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.84/2017) 
 
f) Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště – ………..  
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.85/2017) 
 
g) Ukončení nájmu a zveřejnění pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu autobusové zastávky „U Koníčka“ 
Hlasovalo se o dvou usneseních.       
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.86/2017) 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.87/2017) 
 
h) Žádost o odkup městského pozemku p.č.1629/14 – Sportovní centrum motokrosu 
Materiál byl odložen na další jednání RM. 
 
i) Žádost o pronájem části pozemků – Vrchbělá 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.88/2017) 
 
j) Žádost pronájem části pozemku na Vazačce - ………. 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.89/2017) 
 
V 16:46 hod. se k jednání RM připojil J. Mechierek, referent odboru RaMM a podal komentář k materiálům. 
 
Investice 
k) Plynofikace ul. Lidová – Smlouva o smlouvě budoucí, ve věci věcného břemena. 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.90/2017) 
 
l) Žádost o stanovisko k dopravnímu opatření na silnici I/38 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.91/2017) 
 
m) Přerušení silnice a obnova příkopu z I/38 do areálu Vazačka– výběr nejvhodnější nabídky   
 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.92/2017) 
 
n) Oprava břehu rybníku Slon – II. etapa – výběr nejvhodnější nabídky   
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.93/2017) 
 
V 16:58 hod. se k jednání RM připojila I. Svobodová, referentka odboru RaMM a podal komentář k materiálu. 
 
5. Dotace 
a) Program Regenerace MPZ a MPR – schválení obnovy památek – využití dotace   
Hlasovalo se o dvou usneseních. 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.94/2017) 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.95/2017) 
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K jednání ZM postupuje materiál 5a). 
 
6. Odbor výstavby a ŽP 
ŽP 
a) Workshop „Sdružení Podralsko, sběr a likvidace odpadů“  
Bez usnesení 
 
V 17:01 hod. se k jednání RM připojila Ing. L. Tichá, ekonomka ZŠ a podala komentář k materiálu. 
 
7. Školství 
ZŠ 
a) Schválení rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2017 Základní školy Bělá pod  Bezdězem, příspěvkové 
organizace.  
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.96/2017) 
 
V 17:19 hod. se k jednání RM připojili P. Matoušek, ředitel MKZ a Ing. D. Čermáková, účetní MKZ, kteří podali 
komentář k materiálům. 
 
8. MKZ  
a) Účetní závěrka za r. 2016 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.97/2017) 
 
b) Hospodářský výsledek za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů 
                        Hlasování 5-0-0 (usnesení č.98/2017) 
 
c) Vyřazení majetku Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  
 
                  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.99/2017) 
 
d) Rozpočtové tabulky Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2017  
 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.100/2017) 
 
9. Správní 
a) Vyúčtování hospodaření pečovatelské služby v Bělé p.B. – rok 2016 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.101/2017) 
 
b) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.102/2017) 
Diskuse: 
J. Tošovská – ZM z 22.03.2017 se přesouvá na 29.03.2017. 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 13. 02. 2017 
 

72/2017 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 13. 02. 2017. 

73/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje poskytnutí účelového finančního daru ve výši 1.000,- Kč na služby zřizování a provoz schránek  
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., se sídlem Pod Oborou 88,  Praha 10 – Hájek, IČ: 27006891. 
Rada města Bělá pod Bezdězem pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí účelového 
finančního daru s uvedeným žadatelem. 

74/2017 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 schválit Úvěrovou smlouvu reg. č. 99016980776 od 
Komerční banky na částku 10 mil. Kč  na rekonstrukce a opravy majetku Města Bělá pod Bezdězem 
v roce 2017. 

75/2017 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 schválit rozpočtové opatření č. 1/2017 - příjmová 



Ev. č.: 605/2017; Č.j: ASIST/257/2017/Hozn. 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

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

 

část rozpočtu se navyšuje o 69.400,- Kč na 81.527.400,- Kč, výdajová část rozpočtu se nemění a je ve 
výši 110.785.000,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 29.257.600,- Kč. 

76/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje Zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku ve správě města Bělá 
pod Bezdězem za rok 2016. 

77/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění souhlasí s návrhem na převod a vyřazení majetku Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace dle předloženého návrhu.    

78/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
schvaluje rozpočet Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2017 dle 
předloženého návrhu.     

79/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje výpůjčku sportovní haly dne 5.4.2017 v době od 8 do 15 hodin  Policii České republiky, 
Obvodnímu oddělení Bělá pod Bezdězem.   

80/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou 
povinnou a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ : 04084063 jako stranou oprávněnou.  

81/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s ukončením nájemního vztahu s panem ………., bytem Boleslavská 149, 294 29 Bezno  ke 
dni 31.3.2017. 

82/2017 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 pronajmout prostor sloužící podnikání v domě č.p. 148 , 
Masarykovo nám., Bělá pod Bezdězem za cenu  23.670,- Kč/ rok s inflační doložkou. 

83/2017 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 prodat část městského pozemku p.č. 641/5 ostatní 
plocha o výměře 47 m2 v k.ú. Březinka pod Bezdězem.  

84/2017 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 prodat městský pozemek stp.č. 3067 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

85/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje krátkodobý pronájem areálu koupaliště pro pořádání hudebního minifestivalu „Setkání legend“ 
od 20.5.2017 do 21.5.2017 za nájemné ve výši 2.000,- Kč, vratnou kauci ve výši 20.000,-Kč a úhradu 
energií ………., Mladoboleslavská 721, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

86/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s ukončením nájemního vztahu s paní ………., bytem Dukelská třída 604, 504 01 Nový Bydžov 
ke dni 31.3.2017. 

87/2017 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 prostor sloužící podnikání v objektu 
autobusové zastávky „U Koníčka“, ulice Mladoboleslavská, Bělá pod Bezdězem o výměře obchodu 
17,20 m² a sociální zařízení o výměře 1,56 m² za cenu  12.514,- Kč/ rok s inflační doložkou. 

88/2017 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. 525/1 ostatní plocha o výměře 90.000 m2 a pozemku p.č. 523 
ostatní plocha o výměře cca 5.000 m2 v k.ú. Vrchbělá od 6.4.2017 do 9.4.2017 za nájemné ve výši 
10.000,- Kč společnosti BWC 2011 s.r.o., Otokara Březiny 724, 250 82 Úvaly.  

89/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
neschvaluje pronájem části pozemku v průmyslové zóně Vazačka o výměře 5m² panu ………., Vazačka, 
294 21, Bělá p. Bezdězem. 

90/2017 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 v rámci stavby 
„Plynofikace zástavby v ulici Lidová v Bělé pod Bezdězem“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako 
budoucí stranou povinnou a Městem Bělá pod Bezdězem jako budoucí stranou oprávněnou dle 
předloženého návrhu. 

91/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
rozhoduje takto: Město Bělá pod Bezdězem vydává kladné stanovisko k rekonstrukci silnice I/38 dle 
žádosti, s výjimkou etapy č. 1 a to s ohledem na přerušení vozovky z I/38 k areálu Vazačka. Toto 
přerušení proběhne v měsíci květnu 2017. Proto bude možno tuto cestu využít jako objízdnou trasu 
nejdéle do 30.4.2017. 
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92/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem na návrh komise pro otevírání obálek a výběru zhotovitele dle § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle čl. V Směrnice města č. 1/2014, zásady a 
postupy při zadávání veřejných zakázek rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku 
„Přerušení silnice a obnova příkopu z I/38 do areálu Vazačka, Bělá pod Bezdězem“ , zahájené dne 
6.2.2017, je nabídka uchazeče STAVOTRANS s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ : 
26160781 s nabídkovou cenou ve výši 125.000,- KČ bez DPH a s celkovou dobou plnění 60 kalendářních 
dnů. 

93/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem na návrh komise pro otevírání obálek a výběru zhotovitele dle § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platné znění a dle čl. V Směrnice města č. 1/2014, zásady a 
postupy při zadávání veřejných zakázek rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku 
„Oprava břehu rybníku Slon – II. etapa, Bělá pod Bezdězem“,  zahájené dne 10.2.2017, je nabídka 
uchazeče STAVOTRANS s.r.o. Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ : 26160781 
s nabídkovou cenou ve výši 300.380,80 Kč bez DPH a s celkovou dobou plnění 30 kalendářních dnů. 

94/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
doporučuje Zastupitelstvu města schválit využití státní finanční dotace od Ministerstva kultury pro rok 
2017 ve výši 400.000,- Kč v rámci Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na realizaci akce „Kostel Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem – pokračování 
restaurování sakristie kostela“.  

95/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
doporučuje Zastupitelstvu města schválit finanční podíl města Bělá pod Bezdězem v rámci obnovy 
památek v Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na 
akci „Kostel Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem – pokračování restaurování sakristie kostela“ ve 
výši 99.972,- Kč. 

96/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
schvaluje rozpočet Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2017 dle 
předloženého návrhu.  

97/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a § 28 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
schvaluje Účetní závěrku Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za 
rok 2016.  

98/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a § 28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
schvaluje hospodářský výsledek Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace za rok 2016 ve výši 26.418,83 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle 
předloženého návrhu. 

99/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje vyřazení poškozených a zastaralých předmětů Městských kulturních zařízení Bělá pod 
Bezdězem, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 

100/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a § 28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
schvaluje rozpočet Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 
2017 dle předloženého návrhu. 

101/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere 
na vědomí výsledek hospodaření Pečovatelské služby v Bělé pod Bezdězem za rok 2016. 

102/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje neprodloužit nájemní smlouvu na byt č. 1, Lidová 774, Bělá pod Bezdězem paní ………. . 

 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:40 hodin. Další jednání rady bude 27. 02. 2017 od 15:30 hod.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 14. 02. 2017 
 
 

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

     místostarosta města         starostka města          


