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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 14/2017 konaného dne  07.06. 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 
 
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.307/2017) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 16:10 hod. se k jednání RM připojila Helena Tomanová, finanční účetní a podala komentář k materiálu. 
 
3. Finanční 
a) Vyřazení majetku 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.308/2017) 

 
V 16:13 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
4. RaMM 
Majetek 
a) Schválení pachtu zemědělského pozemku v k.ú. Vrchbělá         
                                   Hlasování 3-3-0  
                          Usnesení nebylo přijato 
 
b) Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště – ……….. 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.309/2017) 
 
c) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – ……….. 
      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.310/2017) 
 
d) Žádost o pronájem kabinky na koupališti - ……….. 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.311/2017) 
 
e) Žádost o převod nájmu - ……….. 
      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.312/2017) 
 
f) Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště – ………. 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.313/2017) 
 
V 16:41 hod. se k jednání RM připojila Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
Investice 
g) Schválení smlouvy o dílo 
      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.314/2017) 
 
 



Ev. č.: 2367/2017; Č.j: ASIST/1230/2017/Hozn. 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

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

 

h) Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova 20, Bělá pod Bezdězem – výběr nejvhodnější nabídky   
 
      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.315/2017) 
 
V 16:48 hod. se k jednání RM připojil Jan Mechierek, referent odboru RaMM a podal komentář k materiálům. 
 
i) Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Hrdlořezy 
 
      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.316/2017) 
 
j) Žádost – Smlouva o smlouvě budoucí – nové OM 
      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.317/2017) 
 
k) Smlouva o zřízení VB v oblasti stavby kruhový objezd Mělnická 
  
                                      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.318/2017) 
 
5. Školství 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účelově určené dary za rok 2017 – 2. Q. (žádost 
03/2017).  
 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.319/2017) 
 
b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Umístění vycházejících žáků v roce 2017 

 
     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.320/2017) 
6. Ostatní 
a) Dodatek do diskuze RM konané dne 10.05.2017  - Rada města na svém jednání neodsouhlasila čtyřmi hlasy návrh 
Mgr. K. Vernerové přiložit k zápisu z jednání RM konané dne 10.05.2017  email zaslaný všem zastupitelům a dopis, 
který byl podán na podatelnu MěÚ dne 29 .05. 2017 v písemné formě, tak i v elektronické podobě.            
        
                  Hlasování 1-4-1  
   
b) Poskytnutí finančního daru „Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy“ 
 
                        Hlasování 5-0-1 (usnesení č.321/2017) 
 
c) Žádost o povolení použití znaku města Bělá pod Bezdězem na pozvánku, propozici kynologického závodu a na 
webové stránky ZKO.  
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.322/2017) 
Diskuse: 
J. Tošovská – dne 6. 6. 2017 proběhlo 2. Opakované veřejné projednávání Územního plánu Bělá pod Bezdězem 
  - příští RM se bude konat dne 19. 6. 2017 a o dalších termínech se domluvíme na této RM 
Mgr. K. Vernerová – jak to vypadá s Obřadní síní, máme nějaké vyjádření? 
J. Tošovská – do dnešního dne nám ještě žádné stanovisko z Magistrátu Mladá Boleslav nepřišlo. 
Mgr. K. Vernerová – od kdy byla připravena studie nebo projekt na Obřadní síň? 
J. Tošovská – studie byla připravená od ledna a v dubnu se schvalovalo přímé zadání v RM dne 24. 4. 2017. 
Mgr. K. Vernerová – chci upozornit na to, že řetězy v parku jsou zrezivělé a nevypadá to dobře. 
L. Voleman – informaci předáme TS. 
J. Tošovská – rekonstrukce bytů na Masarykově nám. čp. 25 byla dokončena v daném termínu, nyní se vyřizují 
papírové formality. 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 07. 06. 2017 
 

307/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 
jednání rady města dne 07. 06. 2017. 
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308/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje vyřazení 
majetku z účtu 022 06 v PC 43.000,-Kč, z účtu 022 07 v PC 11.220,- Kč, z účtu 028 v hodnotě 
80.778,71,- Kč a z účtu 902 ve výši 28.615,50,- Kč. 

309/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
krátkodobý pronájem 2 pískových hřišť v areálu koupaliště pro pořádání 2. ročníku turnaje v plážovém 
fotbale dne 8.7.2017 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/hřiště/den panu ………, Lovecká 710, 408 01 
Rumburk.   

310/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., v platném znění schvaluje zveřejnění záměru 
města prodat část pozemku p.č. 2751/4 ostatní plocha o výměře 164 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

311/2017 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 ………., Arnoštská 33, 294 21 Bělá 
pod Bezdězem s platností od 1. 6. 2017 na dobu neurčitou za celkovou cenu 460,- Kč/rok. 

312/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ruší pronájem paní 
……….., Purkyňova 399, 294 21 Bělá pod Bezdězem ke dni 1.6.2017 a schvaluje zveřejnění záměru 
pronájmu části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha o výměře 5 m2. 

313/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
krátkodobý pronájem pískových hřišť v areálu koupaliště pro pořádání 12. ročníku turnaje v plážovém 
házené v termínu od 30. 6. 2017 do 2. 7. 2017 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/hřiště/den  a povolují 
použití znaku města na identifikačních náramcích pro účastníky turnaje panu ………., organizátorovi 
akce.   

314/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí se zněním 
smlouvy o dílo na zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova 20, Bělá pod Bezdězem. 

315/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
následující pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova 20, Bělá pod 
Bezdězem“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Na 1. místě společnost Stav-Agency s.r.o., 
IČO: 25482505, nabídková cena 4.754.217,57,- Kč bez DPH, na 2. místě EMH stavební CZ s.r.o., IČO: 
01972197, nabídková cena 4.856.602,83,- Kč bez DPH, na 3. místě Vexta a.s., IČO: 26196662, 
nabídková cena 4.961.582,00,- Kč bez DPH. V případě, že účastník na 1. místě nedodá požadované 
podklady ve lhůtě 3 pracovních dnů, vyhrává automaticky následující v pořadí. 

316/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění nemá námitek 
k Návrhu Územního plánu obce Hrdlořezy. 

317/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění nemá námitek ke 
zřízení nového Odběrného místa pro ČEZ Distribuce, a to na pozemku č.1854/12 a zřízení Věcného 
břemene na pozemku Města Bělá pod Bezdězem č. 1840/13 a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemena. 

318/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje Smlouvu 
o zřízení věcného břemene č. 8800073801_1/VB/P, mezi městem Bělá pod Bezdězem a RWE GasNet 
s.r.o. Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupených Bc. Václavem Kuchtou a Helenou Černíkovou. 

319/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje přijetí 
účelově určených darů za druhé čtvrtletí roku 2017 v příspěvkové organizaci Základní škola Bělá pod 
Bezdězem v hodnotě 18 000 Kč. 

320/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
informaci ředitele Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace o umístění žáků na střední 
školy v přijímacím řízení školního roku 2016/2017.  

321/2017 Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění neschvaluje poskytnutí finančního na 
automobil pro Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy. 

322/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění povoluje použití 
znaku města Bělá pod Bezdězem na pozvánku, propozici kynologického závodu dne 2. září 2017 na hřišti 
U Háječku a webové stránky ZKO. 

 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18:00 hodin. Další jednání rady bude 19. 06. 2017 od 15:30 hod.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 08. 06. 2017 
 

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

  místostarosta města            starostka města          


