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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 8/2017 konaného dne  10.04. 2017 od 15:34  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 od 15:45 hod.

 
Omluveni: Bc. Radek Fejfar, člen rady 
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MěÚ. 
   
Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p. B. byla usnášeníschopná. 
 

Program jednání a stanoviska rady: 
 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.        Hlasování 5-0-0 (usnesení č.216/2017) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:43 se k jednání RM připojily S. Blechová a Ing, P. Rylichová referentky odboru RaMM a podaly komentář 
k materiálům. 
 
3. RaMM 
Majetek 
a) Prodloužení pronájmu části pozemku p.č.555/17 v k.ú. Vrchbělá – areál Vazačka 
 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.217/2017) 
 
V 15:45 hod. se k jednání RM připojil L. Šimůnek, počet členů 6. 
 
b) Schválení propachtování pozemků p.č. 1629/22 a 1629/23 v k.ú. Bělá p. Bezdězem  
 
                Hlasování 4-2-0 (usnesení č.218/2017) 
 
c) Schválení pachtu zemědělského pozemku v k.ú. Vrchbělá 
                            Hlasování 3-3-0  
                             Usnesení nebylo přijato 
d) Zveřejnění záměru města pronajmout areál Věchýtku 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.219/2017) 
  
e) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – SPS Bakov n. J.       
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.220/2017) 
                 
f) Žádost o pronájem kabinky na koupališti - ……….. 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.221/2017) 
                  
g) Žádost o propachtování pozemku p.č. 1629/7 trvalý travní porost v k.ú. Bělá p. Bezdězem  
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.222/2017) 
 
h) Žádost o krátkodobý pronájem prostor restaurace Na hřišti 
                Hlasování 5-1-0 (usnesení č.223/2017) 
                   
i) Žádost o krátkodobý pronájem prostor restaurace Na hřišti         
                    Hlasování 5-1-0 (usnesení č.224/2017) 
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j) Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem – pan ………. 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.225/2017) 
 
k) Žádost o povolení cirkusového představení           
                   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.226/2017) 
 
4. Školství 
MŠ 
a) Souhlas RM s vyřazením nepotřebných, poškozených a zastaralých předmětů Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizace                    
                   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.227/2017) 
5. MKZ  
a) Žádost o uvolnění ředitele MKZ Petra Matouška na rehabilitační pobyt s postiženými dětmi z Centra 83 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.228/2017) 
6. Ostatní 
a) Delegování zástupce města pro účast na jednání VH společnosti VaK MB, a.s. 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.229/2017) 
 
b) Účast starostky a místostarosty města na Svätojurských slavnostech 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.230/2017) 
 
c) Žádost o schválení pořádání jezdeckých závodů v areálu Páterov - Bělá pod Bezdězem. 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.231/2017) 
 
d) Žádost o finanční příspěvek „Hospic knížete Václava“  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.232/2017) 
 
e) Žádost o povolení použití znaku města Bělá pod Bezdězem na výrobu replik historických vlajek 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.233/2017) 
K jednání ZM postupuje materiál 6a). 
 
Diskuse: 
Mgr. K. Vernerová – jak to vypadá s reklamací ohledně Mělnické ulice? 
J. Tošovská – firma Eurovia to celé projde a zkontroluje. 
Ing. R. Kouba – na větší hudební akce pronajímat pozemky u Háječku místo prostoru koupaliště. 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 10. 04. 2017 
 

216/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 
jednání rady města dne 10. 04. 2017. 

217/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 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 1.4.2017 na dobu určitou do 30.6.2017, za nájemné ve výši 
10.000,- Kč/měsíc, za účelem parkování stavební techniky. 

218/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
smlouvy o pachtu na pozemky p.č. 1629/22 trvalý travní porost o výměře 3.613 m² a p.č. 1629/23 trvalý 
travní porost o výměře 8.213 m² v k.ú. Bělá p. Bezdězem za účelem sekání trávy mezi městem Bělá pod 
Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem a pachtýřem Družstvem Březovice,  

 IČO:25742892, Březovice 33, 294 24 Březovice na dobu neurčitou s platností od 1.5.2017 za pachtovné 
v celkové výši 10.052,- Kč/rok. 

219/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout od 1.6.2017 do 31.12.2017 areál občerstvení „Věchýtek“ čp. 515, 
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ulice Kuřívodská, Bělá pod Bezdězem (prostory sloužící podnikání o výměře 91 m², terasa o výměře 
67 m² a pozemek o výměře 676 m²) pro zajištění stravovacích služeb na koupališti města v období letní 
sezóny 2017 za minimální smluvní cenu 30.294,- Kč splatné při podpisu smlouvy a podání žádosti 
v uzavřených obálkách označené názvem „Pronájem Věchýtku – neotvírat“. 

220/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 551/9 ostatní plocha o výměře 414 m2 v k.ú. Vrchbělá. 

221/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
pronájem kabiny na koupališti v Bělé pod Bezdězem nájemci paní ………., Václavkova 920, 293 01 
Mladá Boleslav s platností od 1.6. 2017 na dobu neurčitou za celkovou cenu 460,- Kč/rok. 

222/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
Smlouvy o zemědělském pachtu na pozemek p.č. 1629/7 trvalý travní porost o výměře 2.001 m² v k.ú. 
Bělá pod Bezdězem mezi Městem Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem jako propachtovatelem a pachtýřem ………., Hlínoviště 77, 294 21 Bělá pod Bezdězem, 
s platností od 1.5.2017 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 383,- Kč/rok za účelem zemědělského 
obhospodařování. 

223/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
jednorázový pronájem prostoru restaurace Na hřišti dne 14.4.2017 paní ………., Tyršova 1300, 294 21 
Bělá pod Bezdězem za nájemní cenu 500,-Kč/den. 

224/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
jednorázový pronájem prostoru restaurace Na hřišti dne 13.-14.5.2017 paní ……….., Máchova 489, 294 
21 Bělá pod Bezdězem za nájemní cenu 500,-Kč/den.  

225/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat městský pozemek p.č. 490/5 trvalý travní porost o výměře 36 m2 v k.ú. 
Bělá pod Bezdězem. 

226/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 921 orná půda a části pozemku p.č. 917 orná půda o celkové o výměře cca 
255 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem od 15.4.2017 do 16.4.2017 za nájemné ve výši 1.000,- Kč panu 
……….., Zenklova 1, 180 00 Praha 8. 

227/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s návrhem na vyřazení majetku Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace, dle 
předloženého seznamu.    

228/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s uvolněním ředitele MKZ Petra Matouška v termínu od 06.05.2017 do 13.05.2017 na rehabilitační pobyt 
s postiženými dětmi z Centra 83. 

229/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit delegování zástupce Města Bělá pod Bezdězem pro účast na jednání Valné 
hromady společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., konané 8. 6. 2017 v Mladé Boleslavi, zastupitele Města 
Bělá pod Bezdězem Jana Sýkoru. 

230/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
účast starostky města Jitky Tošovské a místostarosty Lukáše Volemana na Svätojurských slavnostech, 
které se konají ve dnech 21. - 23. 4. 2017. 

231/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
pořádání jezdeckých závodů v areálu Páterov v Bělé pod Bezdězem v daných termínech. 

232/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje finanční 
příspěvek ve výši  1.000,- Kč pro Hospic knížete Václava. 

233/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění povoluje použití 
znaku města Bělá pod Bezdězem 40. Oddílu Svornost Svazu skautů a skautek ČR na výrobu replik 
historických vlajek a nášivek. 
 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:00 hodin. Další jednání rady bude 24. 04. 2017 od 15:30 hod. v kanceláři 
pana místostarosty. 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 11. 04. 2017 
 
 

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

     místostarosta města           starostka města          


