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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 7/2017 konaného dne  27.03. 2017 od 15:30  hodin v kanceláři pana 
místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. 
 
Přítomni:          
Jitka Tošovská, starostka 
Lukáš Voleman, místostarosta         
Jaromíra Límanová, členka rady 

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

 
Omluveni: Bc. Radek Fejfar, člen rady 
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MěÚ, Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Veronika 
Blažková, DiS., referentka ŽP, Iva Svobodová, referentka odboru RaMM, Jan Mechierek, referent odboru RaMM, 
Ing. Pavel Girgle, technik SB. 
 
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.177/2017) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
 
V 15:57 hod. se k jednání RM připojil V. Matoušek, vedoucí finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
3. Finanční 
a) Časový harmonogram pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v r. 2017 a složení komise pro posuzování 

žádostí o půjčky Fondu rozvoje bydlení. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.178/2017) 
                  
 
b) Snížení nákladu za společnou spotřebu elektřiny – ………. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.179/2017) 
 
c) Návrh  na schválení individuální dotace v roce 2017 v kompetenci Rady pro Carillon, z.s., Bělá pod Bezdězem 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.180/2017) 
 
d) Návrh  na schválení individuální dotace v roce 2017 v kompetenci Rady pro TKD Ge-Baek, z.s., Mladá Boleslav 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.181/2017) 
                
e) Návrh  na schválení individuální dotace v roce 2017 v kompetenci Rady pro Římskokatolickou farnost Bezdědice, 
Bělá pod Bezdězem 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.182/2017) 
 
f) Plnění rozpočtu k 28. 02. 2017 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.183/2017) 
 
 
g) Prodej vyřazeného majetku převedeného z PO 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.184/2017) 
 
h) Žádost o zápočet faktury č. 11600189 ze dne 31.12.2016 
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                Hlasování 5-1-0 (usnesení č.185/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 3f). 
 
V 16:15 se k jednání RM připojil J. Mechierek, referent odboru RaMM a podal komentář k materiálům. 
 
4. RaMM 
Investice 
a) Žádost o vyjádření souhlasu se stavbou RD Hlínoviště na p.č. 1566/1 – ……….. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.186/2017) 
 
b) Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu - kNN pro p.č. 43/2 v k. ú. Bezdědice 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.187/2017) 
 
c) Žádost o prodloužení termínu realizace stavby. 
               Hlasování 6-0-0 (usnesení č.188/2017) 
 
d) Žádost o změnu termínu provedení díla – Přerušení komunikace k areálu Vazačka. 
                 

    Hlasování 6-0-0 (usnesení č.189/2017) 
                 
e) Žádost o stanovisko k dopravnímu opatření na silnici II/273 
               Hlasování 6-0-0 (usnesení č.190/2017) 
 
f) Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.191/2017) 
 
V 16:28 hod. jednání RM opustil L. Voleman, počet členů 5. 
 
g) Žádost o souhlas se zřízením vodovodní přípojky – ………..  
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.192/2017) 
 
 
V 16:30 se k jednání RM připojil L. Voleman, počet členů 6. 
 
V 16:31 se k jednání RM připojila I. Svobodová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálům. 
 
g) Zadání zpracování projektové dokumentace na zmapování a opravu kanalizace na nádvoří Zámku  
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.193/2017) 
 
Majetek 
h) Stanovisko k podnětu Mgr. ………. k rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru k propachtování pozemku p.č. 
56/1 v k.ú. Vrchbělá 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.194/2017) 
 
i) Žádost o uvedení faktického stavu se stavem právním – manželé ………. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.195/2017) 
 
j) Zveřejnění pronájmu prostoru sloužícího podnikání – Masarykovo nám. č.p. 148 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.196/2017) 
             
k) Zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 551/19 ostatní plocha v k.ú. Vrchbělá  
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.197/2017) 
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l) Žádost o bezplatnou výpůjčku sportovní haly a přilehlých pozemků 
                  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.198/2017) 

                 
m) Žádost o odkup, pronájem městského pozemku p.č.289/6 – ………. 
Hlasováno o dvou usneseních 
                Hlasování 4-1-1 (usnesení č.199/2017) 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.200/2017)
  
n) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – ………..    
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.201/2017) 
 
o) Žádost o krátkodobý pronájem prostoru restaurace Na hřišti                 
                            Hlasování 3-3-0  
                         Usnesení nebylo přijato 
 
Hlasováno o protinávrhu Ing. R. Kouby krátkodobý pronájem za nájemní cenu 200,-Kč/den + energie a voda.  
             
                Hlasování 5-1-0 (usnesení č.202/2017) 
                   
p) Žádost o krátkodobý pronájem prostor restaurace Na hřišti 
                Hlasování 5-1-0 (usnesení č.203/2017) 
             
r) Žádost o navýšení zálohy na vodné a stočné – Sdružení podnikatelů HLH 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.204/2017) 
 
s) Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků – ……….. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.205/2017) 
 
t) Žádost o povolení postavení stánku za účelem propagace otevření nového obchodního místa 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.206/2017) 
 
u) Žádost o pronájem prostoru bývalé restaurace „Na hřišti“, Mělnická č.p.284 – SK Bělá p.B.  
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.207/2017) 
 
V 17:39 hod. se k jednání RM připojil Ing. P. Girgle, technik SB a podal komentář k materiálu. 
 
SB 
 
V 17:45 hod. jednání RM opustil L. Voleman, počet členů 5. 
 
v) Vyhodnocení poptávkového řízení 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.208/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 4s). 
 
 
V 17:49 hod. se k jednání RM připojil L. Voleman, počet členů 6. 
 
5. Odbor výstavby a ŽP 
 
V 17:50 hod. se k jednání RM připojila V. Blažková DiS., referentka ŽP a podala komentář k materiálům. 

ŽP 
a) Dodatek č. 5 ke smlouvě na zajištění svozu a likvidace odpadu ze dne 2.11.2009 – Compag MB, s.r.o. 
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                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.209/2017) 
 
b) Smlouva na nezávislou přejímku dřeva – Externí přejímky Vintr, s.r.o. – dodatek č.2 smlouvy  
             
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.210/2017) 
 
c) Workshop II. Sdružení Podralsko, sběr a likvidace odpadů 
Pouze pro informaci - bez usnesení. Zpracovat informaci pro všechny zastupitele k diskusi.    
           
 
6. Školství 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Souhlas s vypsáním VZMR II. kategorie a zapojením 
rezervního fondu ZŠ – Dodávka počítačů    
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.211/2017) 
 
b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účelově určené dary za rok 2017 – 1. Q. (žádost 1. 
Q./01)  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.212/2017) 
 
MŠ 
a) Rozpočtová změna č. 3/2016 a schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod 
Bezdězem 
Hlasováno o dvou usneseních 
 
                Hlasování 5-0-1 (usnesení č.213/2017) 
                Hlasování 5-0-1 (usnesení č.214/2017) 
 
7. Ostatní 
a) Žádost o povolení uspořádat dne 29.07.2017 na bělském koupališti 2.  ročník  „Bělské regaty“ 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.215/2017) 
 
 
Diskuse: 
J. Límanová – dotaz obyvatel - zda by nešla odkoupit zpět část silnice u Bowlingu? 
J. Tošovská – silnice je soukromníka, kde jsou, vyznačeny parkovací místa pro návštěvníky Bowlingu. 
Mgr. K. Vernerová – chtěla bych se zeptat, jestli již máme písemné vyjádření od firmy Eurovia na reklamaci Mělnické 
křižovatky? 
J. Tošovská – žádné vyjádření nám do dnešního dne nepřišlo, ale budeme stavbyvedoucího kontaktovat sami 
telefonicky.  
Ing. R. Kouba – na silnici před firmou Dehtochema je neustále porušován zákon o parkování, stojí tam několik 
nákladních vozů. 
Mgr. K. Vernerová – stížnost občana z Mladoboleslavské ulice – před jeho garáží, která je označená „Zákazem 
parkování“ neustále parkují vozy a brání výjezdu z garáže. 
L. Voleman – ve všech případech volat Policii ČR. 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 27. 03. 2017 
 

177/2017 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 27. 03. 2017. 

178/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle 
ZM schváleného Statutu fondu rozvoje bydlení od 1. 1. 2007 schvaluje časový harmonogram poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci obytných budov na území města Bělá pod 
Bezdězem v roce 2017 dle předloženého návrhu. Zároveň schvaluje složení komise pro posuzování 
žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení 2017 : Stanislav Beran, Iva Svobodová, Viliam Matoušek.  
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179/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje snížení nákladů na společnou elektřinu Masarykovo nám. čp. 25 paní ……….. o polovinu tj. 
822,97 Kč. 

180/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,- Kč pro Carillon, z.s., se sídlem Havlíčkova 391, 
Bělá pod Bezdězem, IČ: 26985535 na rok 2017 na úhradu nákladů uvedených v žádosti o individuální 
dotaci dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy se 
žadatelem o dotaci. 

181/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 27.000,- Kč pro TKD Ge-Baek,z.s., se sídlem U 
Stadionu 960, Mladá Boleslav, IČ: 26639505 na rok 2017 na úhradu nákladů uvedených v žádosti o 
individuální dotaci dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy 
se žadatelem o dotaci. 

182/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 34.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Bezdědice se 
sídlem Bezdědice, Bělá pod Bezdězem, IČ: 62452002 na rok 2017 na úhradu nákladů uvedených 
v žádosti o individuální dotaci dle předloženého návrhu (projektová dokumentace) a pověřuje starostku 
města podpisem veřejnoprávní smlouvy se žadatelem o dotaci. 

183/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
doporučuje Zastupitelstvu města schválit stav plnění rozpočtu města k 28. 02. 2017 - Příjmy ve výši 
11.129.154,- Kč, výdaje 9.423.518,- Kč.  

184/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje prodej majetku převedeného městu v rámci rekonstrukce kuchyně v MŠ v ulici Velenského, za 
celkovou částku 13.101,- Kč, firmě Gast-pro, s.r.o. Trutnov, IČ: 25939645. 

185/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
prodlužuje splatnost faktury č. 11600189 vystavené  Městem Bělá pod Bezdězem dne 31.12.2017 se 
splatností 5.2.2017 na nový termín splatnosti této faktury a to na 20.4.2017. 
Oznámení o změně termínu splatnosti fa č. 11600189  zašle FO MěÚ jednatelce Bláha trade, s.r.o.. 

186/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s umístěním stavby na p.č. 1566/1 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

187/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s navrhovanou stavbou nového odběrového místa pro p.č.43/2 v k.ú. Bezdědice dle předložené 
dokumentace. 

188/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
neshledává žádost fy. BLÁHA Trade, s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stavebního řízení na akci 
„Stavební úpravy bytů ve 2. NP a 3. NP Masarykově náměstí čp. 25 jako oprávněnou a zamítá ji.  

189/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s posunutím termínu realizace díla „Přerušení vozovky a obnovení příkopu komunikace k areálu 
Vazačka“ z důvodu objížďky silnice I/38.  

190/2017 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 žádosti společnosti SAVOZ, 
s.r.o. o dopravním opatření na silnici II/273. 

191/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření Smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice v Tyršově ulici s Krajskou správou a 
údržbou silnic Středočeského kraje. 

192/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s umístěním vodovodní přípojky na p.č. 82/5 v k.ú. Březinka pod Bezdězem. 

193/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle 
čl. IV odst. 2 Směrnice města č. 1/2014 v platném znění schvaluje vypracování projektové dokumentace 
na akci: „Zámek Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových vod z nádvoří, obnova kanalizace“, firmě 
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o., Bělohradská 199/70, 120 00 Praha 2 s 
cenovou nabídkou 62.600,- Kč bez DPH. 

194/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění bere na vědomí podnět Mgr. ………. ze dne 15.3.2017.  

195/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje zahájení právního jednání v zastoupení panem JUDr. Markem Janstou o vydržení části 
pozemků p.č. 433/2 o výměře 30 m2, p.č. 432/2 o výměře 237 m2, p.č. 434/2 o výměře 290 m2 a p.č.  
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 432/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem s manželi ……….., Táborová 617, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem. 
196/2017 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 pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v domě č.p. 148, 
Masarykovo nám., Bělá pod Bezdězem za účelem podnikání za roční nájemné 23.670,- Kč s inflační 
doložkou. 

197/2017 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 část pozemku p.č. 551/19 ostatní plocha o 
výměře 9 m2 v k.ú. Vrchbělá, od 1.5.2017 na dobu neurčitou. 

198/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje výpůjčku sportovní haly a přilehlých pozemků p.č. 2811/21 o výměře 165 m2, p.č. 2811/22 o 
výměře 143 m2, p.č. 2811/23 o výměře 108 m2, p.č. 2811/24 o výměře 79 m2, p.č. 2811/20 o výměře 79 
m2, p.č. 112 o výměře 80 m2, p.č. 2811/19 o výměře 105 m2, p.č. 113/2 o výměře 505 m2 a p.č. 113/3 o 
výměře 266 m2, k.ú. Bělá pod Bezdězem dne 24.6.2017 v době od 9:00 do 16:00 hodin pro společensko-
sportovní akci „90. let od založení TJ SOKOL“ ,TJ SOKOL Bělá pod Bezdězem, Tyršova 396, 294 21 
Bělá pod Bezdězem zastoupené panem ……….., jednatelem. 

199/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
neschvaluje prodej pozemku p.č. 289/6 ostatní plocha o výměře 132 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu a 
paní ………., Tyršova 1303, 294 21 Bělá pod Bezdězem a doporučuje zadat podnět stavebnímu úřadu 
k odstranění nepovolených staveb a ponechat pozemek jako veřejnou plochu. 

200/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
neschvaluje pronájem pozemku p.č. 289/6 ostatní plocha o výměře 132 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 
panu ………., Berkova 245, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

201/2017 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 pozemku p.č. 195/2 trvalý travní porost o 
výměře 24 m2 v k.ú. Březinka pod Bezdězem. 

202/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje krátkodobý pronájem prostoru restaurace „Na hřišti“ ………. a ………., Valdštýnská 205, 294 
21 Bělá pod Bezdězem od 14.6.2017 do 18.6.2017 za nájemní cenu 200,-Kč/den a úhradu energií a vody.  

203/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje jednorázový pronájem prostoru restaurace „Na hřišti“ dne 15.4.2017  panu …………, Tyršova 
366, 294 21 Bělá pod Bezdězem za nájemní cenu 200,-Kč/den a úhradu energií a vody. 

204/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření Dodatku č.11 k nájemní smlouvě o navýšení čtvrtletní splátky za vodné a stočné o 
3.000,- Kč s platností od 1.4.2017 se Sdružením podnikatelů HLH , IČ: 62460765, zastoupené paní 
………., Husova 486, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

205/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemků p.č. 1620 trvalý travní porost o výměře 363 m2, p.č. 
1624/3 trvalý travní porost o výměře 3355 m2 p.č. 1624/4 orná půda o výměře 2494 m2, p.č. 1624/5 orná 
půda o výměře 1030 m2, p.č. 1624/6 trvalý travní porost o výměře 1229 m2, p.č. 1624/7 trvalý travní 
porost o výměře 2846 m2, p.č. 1624/8 orná půda o výměře 795 m2, p.č. 1624/9 orná půda o výměře 248 
m2, p.č. 1624/16 trvalý travní porost o výměře 337 m2, p.č. 1624/2 orná půda o výměře 1912 m2, p.č. 
1624/15 trvalý travní porost o výměře 853 m2 vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem., panu ……….., Hlínoviště 
59, 294 21 Bělá p. Bezdězem. 

206/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s umístěním stánku dne 3.4.2017 v době od 9:00 do 17:00 hod. v části náměstí za účelem 
propagace otevření nového obchodního místa České pojišťovny a.s., Masarykovo náměstí 29, 294 21 
Bělá pod Bezdězem. 

207/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., v platném znění bere na 
vědomí informaci o nezájmu pronájmu bývalé restaurace „Na hřišti“ za minimální cenu ročně 30.284,-
Kč.  

208/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle 
čl. V Směrnice města č. 1/2014 v platném znění schvaluje Společnost Ista Česká republika, s.r.o. jako 
dodavatele vodoměrů s dálkovým odpočtem do bytových domů města Bělá pod Bezdězem 
v předpokládané hodnotě 125.210,- Kč bez DPH.  
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209/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření „Dodatku č. 5 ke smlouvě na zajištění svozu a likvidace odpadu ze dne 2.11.2009“ se 
společností Compag Mladá Boleslav, s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 47551984. 

210/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, se společností Externí přejímky Vintr, s.r.o., Bílý 
Kámen 20, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČ: 28295081. 

211/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje vypsání VZMR II. kategorie na dodávku 21 ks PC do Základní školy Bělá pod 
Bezdězem, p.o. a zapojení rezervního fondu Základní školy Bělá pod Bezdězem, p.o. k úhradě této 
dodávky v předpokládané maximální výši 450.000,- Kč. 

212/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schvaluje přijetí účelově určených darů za první čtvrtletí roku 2017 Základní škole Bělá pod 
Bezdězem, příspěvkové organizaci v hodnotě 6.880,- Kč. 

213/2017 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 rozpočtové opatření č.3/2016 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 

214/2017 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 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za rok 2016. 

215/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s uspořádáním 2. ročníku „Bělská regata“ na bělském koupališti dne 29.07.2017 v provozní době 
koupaliště a s umožněním volného vstupu pro pořadatele soutěže a pro osoby zajišťující kulturní část 
akce. 

 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18:30 hodin. Další jednání rady bude 10. 04. 2017 od 15:30 hod. v kanceláři 
pana místostarosty. 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 28. 03. 2017 
 
 
 
 

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

     místostarosta města         starostka města          


