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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 6/2017 konaného dne  13.03. 2017 od 15:30  hodin v kanceláři pana 
místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. 
 
Přítomni:          
Jitka Tošovská, starostka 
Lukáš Voleman, místostarosta         
Jaromíra Límanová, členka rady 

Bc. Radek Fejfar, člen rady 
Libor Šimůnek, člen rady

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady 
 
Omluveni: Ing. Rudolf Kouba, člen rady.  
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MěÚ, Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Veronika 
Blažková, DiS., referentka ŽP, Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM, Iva Svobodová, referentka odboru 
RaMM, Ing. Libuše Tichá, ekonomka ZŠ, Jana Hanibalová, účetní ZŠ, Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ, 
Jaroslava Karlová, účetní MŠ, Ing. Stanislav Bock, jednatel společnosti Lesy,s.r.o.. 
 
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.136/2017) 
 
V 15:33 hod. se k jednání RM připojil V. Matoušek, vedoucí finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
2. Finanční 
a) Závěrečný účet města za rok 2016 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.137/2017) 
                  
 
b) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílů a zájmovou činnost v roce 2017 v kompetenci Rady – 
programy č. 1, 2, 3. 
                Hlasování 5-0-1 (usnesení č.138/2017) 
 
c) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílů a zájmovou činnost v roce 2017 v kompetenci Rady – 
Individuální žádosti 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.139/2017) 
 
d) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílů a zájmovou činnost v roce 2017v kompetenci ZM – programy 
č. 1 a 3. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.140/2017) 
                
e) Rozpočtové opatření č. 2/2017  
                Hlasování 5-0-1 (usnesení č.141/2017) 
 
V 16:35 hod. jednání RM opustil L. Voleman, počet členů 5. 
 
f) Rozpočtový výhled 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.142/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 2a), 2d) a 2e). 
 
 
V 16:37 hod. se k jednání RM připojil L. Voleman, počet členů 6. 
  
V 16:38 se k jednání RM připojila S. Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálům. 
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3. RaMM 
Majetek 
a) Uzavření nové Smlouvy o zemědělském pachtu s panem ……….. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.143/2017) 
 
b) Žádost o koupi části pozemku v k.ú. Březinka pod Bezdězem - ………. 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.144/2017) 
 
c) Žádost o krátkodobý pronájem pozemku p.č. 525/81 – Autodrom Most  
Protinávrh L.Šimůnka 5.000,- Kč za jednodenní pronájem.                         Hlasování 3-3-0 
                                 Protinávrh nebyl přijat 
 
Protinávrh L. Volemana 3.000,- Kč za jednodenní pronájem.               Hlasování 2-4-0 
                                 Protinávrh nebyl přijat 
 
Protinávrh Mgr. K. Vernerové 4.000,- Kč za jednodenní pronájem.   
                Hlasování 4-2-0 (usnesení č.145/2017) 
                                              Protinávrh byl přijat 
 
d) Žádost o odkup, pronájem městského pozemku p.č.289/6 – ……….. 
Materiál odložen na další jednání RM. 
 
                 
e) Schválení zveřejnění pronájmu volných kabin na koupališti         
                 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.146/2017) 
                 
f) Zveřejnění propachtování pozemku p.č. 1629/7 trvalý travní porost v k.ú. Bělá p. Bezdězem  
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.147/2017) 
 
g) Přijetí nabídky daru spoluvlastnických podílů pozemků zapsaných na LV 794, 793 a 1058 – pan ………. 
                                
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.148/2017) 
                   
h) Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu autobusové zastávky „U Koníčka“ 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.149/2017) 
 
i) Záměr prodeje městského pozemku p.č.551/12 - Vazačka 
                Hlasování 4-1-1 (usnesení č.150/2017) 
             
j) Žádost o prodej pozemku pod trafostanicí za Zámkem – ČEZ Distribuce,a.s. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.151/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 3b), 3g) a 3j). 
 
V 17:29 hod. se k jednání RM připojila Ing. L. Tichá, ekonomka ZŠ, J. Hanibalová, účetní ZŠ a podaly komentář 
k materiálům. 
 
V 17:30 hod. opustila jednání RM Mgr. K. Vernerová, počet členů 5. 
 
4. Školství 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Splnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2016 
 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.152/2017) 
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V 17:34 hod. se k jednání RM připojila Mgr. K. Vernerová, počet členů 6. 
 
b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účetní uzávěrka za rok 2016 

                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.153/2017) 
 
c) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Hospodářský výsledek za rok 2016 a jeho rozdělení 
do fondů 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.154/2017) 
 
V 17:39 hod. se k jednání RM připojila I. Svobodová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálům. 
 
5. RaMM 
Investice 
k) Bělská vteřina –  vyjádření  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.155/2017) 
                   
l) kNN pro pozemek p.č. 43/2 v k.ú. Bezdědice – vyjádření – opakované  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.156/2017) 
 
m) METRONET – kabelové vedení v úseku Kostelní nám. – Zámek – budoucí smlouva o věcném břemeni 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.157/2017) 
 
n) Investiční a památková komise - zápis z jednání 
Bez usnesení, pouze informace. 
                 
o) Stavební úpravy čp. 25 – II. etapa – vyúčtování za únor 2017  
               Hlasování 5-0-1 (usnesení č.158/2017) 
 
6. Odbor výstavby a ŽP 
Odbor výstavby 

a) Příspěvek na úpravy staveb v městské a vesnické památkové zóně: výměna oken, oprava střechy a výměna střešní 
krytiny domu č.p.153 

               Hlasování 6-0-0 (usnesení č.159/2017) 
 
V 17:45 hod. se k jednání RM připojila V. Blažková DiS., referentka ŽP a podala komentář k materiálu. 

ŽP 

a) Plán odpadového hospodářství Města Bělá pod Bezdězem pro období 2017-2021 
 
               Hlasování 6-0-0 (usnesení č.160/2017) 
 
7. Správní 
a) Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.161/2017) 
 
b) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.162/2017) 
 
c) Prodloužení nájemní smlouvy –  ………. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.163/2017) 
 
d) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.164/2017) 
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e) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.165/2017) 
 
f) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.166/2017) 
 
g) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.167/2017) 
 
h) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.168/2017) 
 
V 17:54 hod. se k jednání RM připojila Mgr. P. Šertlerová, ředitelka MŠ, J. Karlová, účetní MŠ a podaly komentář 
k materiálům. 
 
8. Školství 
MŠ 
a) Schválení hospodářského výsledku za rok 2016 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 
Návrh na pokrytí ztráty z rezervního fondu.  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.169/2017) 
 
b) Schválení žádosti k čerpání finančních prostředků z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. j: 
MSMT–175/2016 na zjednodušený projekt ,,Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro 
MŠ a ZŠ I“. Výše podpory je 598.352,- Kč. 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.170/2017) 
 
c) Datum zápisu do Mateřské školy města Bělá pod Bezdězem 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.171/2017) 
 
V 18:08 hod. se k jednání RM připojil Ing. S. Bock, jednatel společnosti Lesy, s.r.o. a podal komentář k materiálům. 
 
9. Lesy 
a) Zpráva o hospodaření společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. za rok 2016 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.172/2017) 
 
b) Rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2016 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.173/2017) 
 
10. Ostatní 
 
V 18:33 hod. jednání RM opustil R. Fejfar, počet členů 5. 
 
a) Žádost o povolení festivalu Czarotek 2017 
                Hlasování 4-1-0 (usnesení č.174/2017) 
V 18:36 hod. se k jednání RM připojil R. Fejfar, počet členů 6. 
 
V 18:37 hod. opustil jednání RM L. Voleman, počet členů 5. 
 
b) Návrh programu zasedání zastupitelstva města dne 29. 03. 2017 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.175/2017) 
 
c) Směrnice upravující zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – dále  VZMR  
 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.176/2017) 
 
 
 



Ev. č.: 1066/2017; Č.j: ASIST/467/2017/Hozn. 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

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

 

 
Diskuse: 
Mgr. K. Vernerová – s jakými městy spolupracujeme? Zaznamenala jsem negativní ohlasy na článek ve zpravodaji, 
ohledně placení odpadů. Jak to vypadá s reklamací na Mělnickou křižovatku? Jsou tam vydrolené spáry na opěrné zdi, 
u obrubníků, atd. Chtělo by to kvalitně opravit, dokud můžeme uplatňovat reklamaci. Jestli se to pouze zalepí, tak se 
to znovu vydrolí a potom to město bude opravovat za vlastní peníze. Po městě se pohybují dělníci, kteří opravují a 
vyplňují spáry mezi obrubníky. Kdo je řídí a kdo za jejich práci zodpovídá? 
J. Tošovská – spolupracujeme s městem Svätý Jür, město Gross-Bieberau neodpovědělo na náš dopis. 
Firma Eurovia minulý týden přijela a prošla si Mělnickou, stanovisko nám ještě nesdělila. 
J. Límanová – v Arnoštské ulici jsou ve vozovce velké díry. 
J. Tošovská – předáme informaci TS. 
 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 13. 03. 2017 
 

136/2017 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. 03. 2017. 

137/2017 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 účetní uzávěrku a závěrečný účet města za rok 2016.  
- dle § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních projednat zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření města Bělá pod Bezdězem za r. 2016 
- dle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením 
s výsledkem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

138/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje poskytnutí dotací dle programů č. 1, 2, 3 schválených pro rok 2017 dle předloženého návrhu a 
pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávních smluv se zástupci jednotlivých žadatelů o dotaci. 

139/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje poskytnutí dotací na základě podaných individuálních žádostí pro rok 2017 dle předloženého 
návrhu a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávních smluv se zástupci jednotlivých žadatelů o 
dotaci. 

140/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem, dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
doporučuje Zastupitelstvu města schválení poskytnutí dotací s uvedenými žadateli dle programů č. 1, a, 3 
schválených pro rok 2017, dle předloženého návrhu. 

141/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem, §102 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2017 - příjmová část rozpočtu se 
snižuje o částku - 574.590,- Kč na 80.952.810,- Kč, výdajová část rozpočtu se snižuje o částku -307.330 
Kč na 110.477.670,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 29.524.860,- Kč. 

142/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje střednědobé výhledy příspěvkových organizací: 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 
b) Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 
c) Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

   na roky 2017 – 2019 dle předloženého materiálu. 
143/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 
90, 294 21 Bělá pod Bezdězem a pachtýřem ………., Hlínoviště 59, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

144/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 641/5 ostatní plocha o výměře 47 m2 
v k.ú. Březinka pod Bezdězem paní ………., Rajmonova 1637/2, 182 00 Praha 8 za celkovou kupní cenu 
6.110,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu a návrh na vklad do katastru 
nemovitostí ve výši 1.000,- Kč. 

145/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje krátkodobý pronájem pozemku p.č. 525/81 ostatní plocha o výměře 53.829 m2 v k.ú. Vrchbělá 
od 20.4.2017 do 22.4.2017 za nájemné ve výši 12.000,- Kč společnosti Autodrom Most a.s., zastoupené 
panem Filipem Schovánkem, se sídlem Tvrzova 5, 434 01 Most. 
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146/2017 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 volné převlékárny v areálu městského 
koupaliště Bělá pod Bezdězem. 

147/2017 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 propachtovat pozemek p.č. 1629/7 trvalý travní porost 
o výměře 2.001 m² v k.ú. Bělá p. Bezdězem za účelem zemědělského obhospodařování od 1.5.2017 na  
dobu neurčitou za minimální cenu 383,- Kč/rok, doložení dokladu o oprávnění k podnikání a podání 
žádosti v uzavřených obálkách označených názvem „Zemědělský pacht Hlínoviště“. 

148/2017 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 přijetí daru spoluvlastnických podílů 
z pozemků zapsaných na LV č. 794, p.č. 817/152 orná půda o výměře 1248 m², p.č. 817/183 orná půda o 
výměře 156 m², p.č. 2884/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 133 m², p.č. 2885/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 435 m²  v podílovém vlastnictví 1/68, na LV č. 793 p.č. 2884/28 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 856 m²  v podílovém vlastnictví 1/84 a pozemky na LV č. 
1058 p.č. 817/164 orná půda o výměře 65 m², p.č. 817/184 orná půda o výměře 90 m², p.č. 848/2 orná 
půda o výměře 379 m², p.č. 2885/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m²  v podílovém 
vlastnictví 1/68v k.ú. Bělá pod Bezdězem od ……….., Bezděz 4, 472 01 Bezděz. 

149/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem MVDr. ………., Sudoměř 54, 294 25 Katusice, IČO: 
11304031 na prostor sloužící podnikání o celkové výměře 18,76 m², v objektu autobusové zastávky „U 
Koníčka“ v Bělé pod Bezdězem za roční nájemné 12.514,- Kč s inflační doložkou a to na dobu neurčitou 
s platností od 1.4.2017.  

150/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere  
na vědomí informaci o existující síti na pozemku p.č.551/12 ostatní plocha a pozastavuje přípravu 
prodeje tohoto pozemku do zaslání stanoviska od společnosti VaK, Mladá Boleslav k umístěné 
kanalizaci. 

151/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej stavebního pozemku stp.č. 3067 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 12 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly za celkovou kupní cenu 3.820,- Kč s podmínkou, že 
kupující uhradí zpracování znaleckého posudku a návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

152/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a dle §28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
schvaluje splnění závazných ukazatelů stanovených starostou města Bělá pod Bezdězem pro Základní 
školu Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2016. 

153/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a dle §28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
schvaluje Účetní uzávěrku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2016. 

154/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a dle  §28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
schvaluje Hospodářský výsledek Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace v hlavní a 
doplňkové činnosti za rok 2016 ve výši 12 411,24 Kč.  
Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková 
organizace do fondů dle § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění do fondu odměn 2 482,00 Kč a do rezervního fondu 9 929,24 Kč. 

155/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí s pořádáním XVIII. ročníku časovky jednotlivců „Bělská vteřina“ na silnici III/27235 od 
koupaliště v Bělé pod Bezdězem do Kuřívod a zpět dne 14.5.2017 v době od 8:00 do 17:00 h za plného 
silničního provozu. 

156/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
souhlasí s předloženým návrhem stavby „Bezdědice Bělá p.B. p.č. 43/2, ………. kabelové vedení NN“ 
zpracovatele ELMA KLADNO, s.r.o., zak. č. 2216HZS z února 2017.  

157/2017 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 rozšíření 
kabelového vedení v úseku Kostelní nám. – Zámek mezi společností METRONET, s.r.o. jako budoucím 
oprávněným a Městem Bělá pod Bezdězem jako budoucím povinným dle předloženého návrhu.  
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158/2017 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 předloženého návrhu.  

159/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 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 ………. a ………., oba bytem Masarykovo náměstí 153, 
Bělá pod Bezdězem, na výměnu střešní krytiny s příslušenstvím u domu č.p.153 na  Masarykově náměstí 
v Bělé pod Bezdězem, na pozemku st. parcela p.č. 60 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

160/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje „Plán odpadového hospodářství Města Bělá pod Bezdězem“ pro období 2017-2021 
v předloženém znění. 

161/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
uděluje souhlas k užití znaku města v publikaci katalogu stanic HZS ČR. 

162/2017 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, Lidová 780, Bělá pod Bezdězem panu ……….. na tři 
měsíce tj. do 30.06.2017. 

163/2017 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, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem paní ………. na půl 
roku, tedy do 30.09.2017. 

164/2017 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, Lidová 776, Bělá pod Bezdězem paní ………. na 
jeden rok, tedy do 31.03.2018. 

165/2017 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. 4, v ulici Husova 485, Bělá pod Bezdězem panu 
………. na tři roky, tedy do 31.03.2020. 

166/2017 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. 7, Lidová 774, Bělá pod Bezdězem paní ………. na tři 
roky, tedy do 31.03.2020. 

167/2017 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. 7, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem slečně ………. na půl 
roku tj. do 30.09.2017. 

168/2017 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 Krupská 190, Bělá pod Bezdězem paní 
……….  na půl roku, tedy do 30.09.2017. 

169/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění a dle §28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 
2016 ve výši – 69 676,94 Kč a schvaluje pokrytí ztráty z rezervního fondu Mateřské školy Bělá pod 
Bezdězem, příspěvková organizace. 

170/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci čerpání finančních 
prostředků z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. j: MSMT–175/2016 na zjednodušený 
projekt ,,Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ dle 
důvodové zprávy. Výše podpory je 598.352,- Kč. 

171/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění bere na vědomí datum zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole města Bělá pod 
Bezdězem, příspěvkové organizaci od školního roku 2017/2018.  

172/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem při výkonu funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem 
s.r.o. a dle §102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje zprávu o 
hospodaření společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., za rok 2016 v předloženém znění a dosažený 
zisk ve výši 5 862,94 Kč. 

173/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem při výkonu funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, 
s.r.o., a dle §102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění výkonu schvaluje 
rozdělení zisku společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., za rok 2016 v celkové výši 5 862,94 Kč 
takto:   
- rezervní fond ………………………………………………       293,15 Kč 
- fond odměn…………………………………………………   3 000,00 Kč 
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- nerozdělený zisk……………………………………….……   2569,79 Kč. 
174/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje pořádání festivalu Czarotek 2017 panu ……….,Plzeňská 1912, 470 47  Varnsdorf 
s podmínkami dodržení nočního klidu, a to od 22:00 hod. do 06:00 hod.. 

175/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem, § 
6, odst. 1) navrhuje program jednání zastupitelstva města v předloženém znění. 

176/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje Směrnici č.1/2017 Upravující zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. 

 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18:55 hodin. Další jednání rady bude 27. 03. 2017 od 15:30 hod.. 
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 14. 03. 2017 
 
 
 
 

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

     místostarosta města         starostka města          


