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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 12/2017 konaného dne  10.05. 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 
Ing. Rudolf Kouba, člen rady 
 
 

Omluveni: Bc. Radek Fejfar, člen rady, Libor Šimůnek, člen rady. 
 
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.272/2017) 
 
 
2. Finanční 
a) Rozpočtové opatření č. 4/2017  
        
      Hlasování 5-0-0 (usnesení č.273/2017) 
b) Schválení dodatku s ARRIVA Střední Čechy, s.r.o. na rok 2017  
 
      Hlasování 5-0-0 (usnesení č.274/2017) 
  
c) Poskytnutí finančního daru pro Linka bezpečí, z.s., Praha 8 
 
       Hlasování 4-0-1 (usnesení č.275/2017) 
 
d) Časový harmonogram pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v r. 2017 II. etapa a složení komise pro 
posuzování žádostí o půjčky Fondu rozvoje bydlení. 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.276/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 2a). 
 
3. RaMM 
Majetek 
a) Žádost o povolení k umístění atrakcí LTZ ( lidové technické zábavy) 
        
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.277/2017) 
 
b) Zveřejnění záměru města pronajmout areál Věchýtku 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.278/2017) 
 
c) Žádost o koupi části městského pozemku v k.ú. Vrchbělá – SPS Bakov nad Jizerou 
 
      Hlasování 5-0-0 (usnesení č.279/2017) 
 
d) Žádost o koupi pozemku p.č. 490/5 v k.ú. Bělá pod Bezdězem – pan ………. 
 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.280/2017) 
 
e) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – ………. 
      Hlasování 5-0-0 (usnesení č.281/2017) 
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Investice 
f) Plynofikace ul. Lidová, Bělá pod Bezdězem– výběr nejvhodnější nabídky   
        
      Hlasování 5-0-0 (usnesení č.282/2017) 
 
g) Výměna stávajícího oplocení na pozemku p. č. 2097/6, k. ú. Bělá p. Bezdězem 
 
      Hlasování 5-0-0 (usnesení č.283/2017) 
K jednání ZM postupuje materiál 3c) a 3d). 
 
4. Odbor výstavby a ŽP 
ŽP 
a) „Dodatek ke smlouvě číslo 535443/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“  
 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.284/2017) 
 
b) „Sdružení Podralsko, sběr a likvidace odpadů“ účast Města Bělá pod Bezdězem na VŘ 
 
     Hlasování 5-0-0 (usnesení č.285/2017) 

 
5. Ostatní 
a) Žádost o podporu města  - 24. ročník Vánoční ceny karate 

        
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.286/2017) 

 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 10. 05. 2017 
 

272/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 
jednání rady města dne 10. 05. 2017. 

273/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit rozpočtové opatření č. 4/2017 příjmová část rozpočtu 
se zvyšuje o částku 137.000,- Kč na 81.089.810,- Kč, výdajová část rozpočtu se zvyšuje o částku 
2.878.906,- Kč na 113.356.576,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 32.266.766,- Kč. 

274/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
„Dodatku ke smlouvě o ostatní dopravní obslužnosti s ARRIVA Střední Čechy s.r.o. na rok 2017“ a 
pověřuje starostku města k podpisu tohoto dodatku. 

275/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na činnost Linky bezpečí,  z.s., Praha v roce 2017 a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru s uvedeným žadatelem. 

276/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 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 II. etapy 
poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci obytných budov na území města 
Bělá pod Bezdězem v roce 2017 a složení komise dle předloženého návrhu. 

277/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 1119 ostatní plocha o výměře cca 460 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem od 
15.5.2017 do 21.5.2017 za nájemné ve výši 3.500,- Kč panu ………., Laurinova 521, 293 01 Mladá 
Boleslav. 

278/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje zveřejnění 
záměru města pronajmout od 1.6.2017 do 31.12.2017 areál občerstvení „Věchýtek“ čp. 515, 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“. 

279/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem prodej části pozemku p.č. 551/9 ostatní plocha o výměře 414 
m2 v k.ú. Vrchbělá firmě SPS servis a programování strojů, s.r.o., IČO: 26453452, Husova 415, 294 01  
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 Bakov nad Jizerou za cenu 8.360,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu i 

návrh na vklad do katastru nemovitostí. 
280/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem prodej městského pozemku p.č. 490/5 trvalý travní porost o 
výměře 36 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu ……….., Páterovská 819, 294 21 Bělá pod Bezdězem za 
celkovou kupní cenu 4.680,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí 
ve výši 1.000,- Kč. 

281/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje zveřejnění 
záměru města prodat část pozemku p.č. 2216/2 lesní pozemek o výměře 60 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

282/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhoduje, že 
nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Plynofikace ul. Lidová, Bělá pod Bezdězem“, zadávanou 
dle Směrnice Města č. 1/2014 v platném znění zahájeném dne 21.3.2017 je nabídka uchazeče 
GASTREND  spol. s.r.o. Ptácká 234/4, 293 01 Mladá Boleslav, IČ : 42715822 s nabídkovou cenou ve 
výši 1.019.572,42 Kč bez DPH a s celkovou dobou plnění 30 kalendářních dnů. 

283/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s výměnou stávajícího oplocení na pozemku p. č. 2094/6 v k. ú. Bělá pod Bezdězem za oplocení z pletiva 
o výšce 160 cm. 

284/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
„Dodatku č. 1 smlouvy číslo 535443/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ se 
společností Asekol a.s., IČ:27373231, Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 a pověřuje 
starostku města k podpisu tohoto dodatku. 

285/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění nesouhlasí se 
zapojením Města Bělá pod Bezdězem do výběrového řízení „Sdružení Podralsko, sběr a likvidace 
odpadů“. 

286/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje podporu 
24. ročníku „Vánoční cena mládeže v karate 2017“ Oddílu KARATE TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s. 
a zároveň schvaluje nákup 2 pohárů pro vítěze a účast zástupce města při vyhlašování vítězů a předávání 
cen. 

 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:15 hodin. Další jednání rady bude 22. 05. 2017 od 15:30 hod.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 11. 05. 2017 
 
 
 
 

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

  místostarosta města          starostka města          


