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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 17/2017 konaného dne  24.07. 2017 od 15:36 hodin v kanceláři pana 
místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. 
 
Přítomni:        
Jitka Tošovská, starostka        
Lukáš Voleman, místostarosta 
Jaromíra Límanová, členka rady 
 

Ing. Rudolf Kouba, člen rady 
Libor Šimůnek, člen rady 
 

Omluveni: Mgr. Květuše Vernerová, členka rady, Bc. Radek Fejfar, člen rady. 
 
Ostatní přítomni: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MěÚ, Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Stanislava 
Blechová, referentka odboru RaMM, Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM, Jan Mechierek, referent 
odboru RaMM. 
 
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.380/2017) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:43 hod. se k jednání RM připojil Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
3. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 30. 06. 2017 
               Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 381/2017) 
 
b) Rozpočtové opatření č. 6/2017  
               Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 382/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 3a). 
   
 
V 15:56 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
4. RaMM 
Majetek 
a) Žádost o souhlas s pořádáním 8. ročníku Bělského triatlonu 
 
L. Šimůnek podal protinávrh pronájem ve výši 500,- Kč. 
 
Hlasováno o protinávrhu L. Šimůnka. 
              Hlasování 5-0-0 (usnesení č.383/2017) 
                
b) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – ………. 
Materiál odložen. 
       
c) Žádost o krátkodobý pronájem prostor restaurace Na hřišti 
      Hlasování 5-0-0 (usnesení č.384/2017) 
 
d) Žádost o odkup městského pozemku pod chatou - ………. 
      Hlasování 4-0-1 (usnesení č.385/2017)   
 
e) Pronájem pozemků lokalita „Za Stadionem“ 
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  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.386/2017) 
 
V 16:32 hod. se k jednání RM připojil Jan Mechierek, referent odboru RaMM a podal komentář k materiálům. 
 
Investice 
f) Dodatek ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení – p. ………. 
Materiál odložen. 
    
g) Odvodnění „Na Šancích“, Bělá pod Bezdězem 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.387/2017) 
 
RM uložila odboru RaMM prověřit majetkové poměry opěrné zdi v této lokalitě. 
 
V 16:37 hod. se k jednání RM připojila Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
h) VZ – Architektonická studie centralizace školy 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.388/2017) 
 
i) Informace o neúspěšném výběrovém řízení 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.389/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 4d). 
 
5. Odbor výstavby a ŽP 
Odbor výstavby 
a) Příspěvek na úpravy staveb v městské a vesnické památkové zóně: stavba výměna oken u č.p.130,  
stavebník ………., Na Božkovně 1944, 190 16  Praha 9 - Újezd nad lesy. Dodávka a montáž 16 kusů oken, spojenou 
s výměnou oken stávajících, u domu č.p. 130 na pozemku st. parcela p.č. 127 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 
 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.390/2017) 
ŽP 
a) Informace o nabídce společnosti Friends, s.r.o.  – nabídky firmy svážet funkční a nepotřebné věci od obyvatel, 
jako např. starý nábytek, elektrospotřebiče, nářadí atd. 
Bez usnesení. 
 
b) Výzva AOPK – město Bělá pod Bezdězem k udržování pozemku p.č. 525/1, k.ú. Vrchbělá, v CHKO Kokořínsko – 
Máchův kraj – dle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny - informace 
Bez usnesení. 
 
6. Správní 
a) Výměna bytu – ………. 
                        Hlasování 5-0-0 (usnesení č.391/2017) 
 
b) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.392/2017) 
 
c) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.393/2017) 
 
d) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.394/2017) 
 
e) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.395/2017) 
 
f) Výměna bytu – ………. 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.396/2017) 
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7. Školství 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Plnění rozpočtu za období leden až červen 2017  
 
   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.397/2017) 
MŠ 
a) Návrh na schválení přijetí sponzorského daru Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  
  
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.398/2017) 
8. MKZ  
a) Čerpání rozpočtu Městských kulturních zařízení za 1. pololetí 2017 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.399/2017) 
       
9. Ostatní 
a) Žádost o povolení startu horkovzdušných balónů na částech pozemků p.č. 921,917,914  
 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.400/2017) 
 
b) Účast Zastupitelů města a zástupce stavebního úřadu v partnerském městě Svätý Jür a areálu Penati Golf Resort 
 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.401/2017) 
 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 24. 07. 2017 
 

380/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 
jednání rady města dne 24. 07. 2017. 

381/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit stav plnění rozpočtu města k 30. 06. 2017 - Příjmy ve výši 44.349.986,- Kč, 
výdaje 41.465.638,- Kč.  

382/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2017 příjmová část rozpočtu se zvyšuje o částku 1.200.000,- Kč na 82.314.060,- 
Kč, výdajová část rozpočtu se zvyšuje o částku 666.602,- Kč na 114.064.428,- Kč. Převaha výdajů nad 
příjmy je ve výši 31.750.368,- Kč. 

383/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
krátkodobý pronájem Atmos futsal klubu Bělá pod Bezdězem areálu městského koupaliště v Bělé pod 
Bezdězem, dne 26.08.2017 v době od 9 do 13 hodin, k uskutečnění 8. ročníku Bělského triatlonu za 
nájemné ve výši 500,- Kč.  

384/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
jednorázový pronájem prostoru restaurace Na hřišti dne 26.8.2017 paní ………., Radechovská 1330, 294 
21 Bělá pod Bezdězem za nájemní cenu 500,-Kč/den.  

385/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem neschválit prodej městského pozemku 2694/38 lesní pozemek o 
výměře 52 m2  v k.ú. Bělá pod Bezdězem paní ………., Havlíčkova 880, 293 01 Mladá Boleslav. 

386/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemky nebo jejich část p.č.1000/10 trvalý travní porost, p.č. 
1000/18 trvalý travní porost, p.č. 1000/19 trvalý travní porost, p.č. 1000/21 trvalý travní porost o celkové 
výměře 858 m2  v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

387/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhoduje ve věci 
„Odvodnění ulice Berkova“ nad pozemkem č.k. 289/4, vlastníka paní ………., bytem Hradební 295, 294 
21, Bělá pod Bezdězem takto: Z doposud dostupných podkladů a možných informací není možné vyvodit 
jednoznačná investiční opatření a proto věc „Odvodnění ulice Berkova“ nad pozemkem č.k. 289/4, 
vlastníka paní Rakové, bytem Hradební 295, 294 21, Bělá pod Bezdězem uzavírá. 

388/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhoduje, že 
shledává nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Architektonická studie centralizace ZŠ Bělá pod 
Bezdězem“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, nabídku uchazeče RH-ARCH s.r.o., 
Nekázanka 9, 110 00 Praha 1, IČO: 49705890, s nabídkovou cenou 94. 000,-Kč bez DPH a zároveň Rada 
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města souhlasí se zněním smlouvy o dílo na zakázku „Architektonická studie centralizace ZŠ Bělá pod 
Bezdězem“. 

389/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
neuskutečněné výběrové řízení na veřejné zakázky „Projektová dokumentace – ul. Na Výsluní“ a 
„Projektová dokumentace – rekonstrukce ul. Bezdězská a okolí“ z důvodu neobdržení žádné nabídky. 

390/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 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 p. ……….., bytem Na Božkovně 1944, 190 16  Praha 9 - 
Újezd nad lesy, na dodávku a montáž 16 kusů oken, spojenou s výměnou oken stávajících, u domu 
č.p.130 v Soukenické ulici v Bělé pod Bezdězem, na pozemku st. parcela p.č. 127 v k.ú. Bělá pod 
Bezdězem. 

391/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje výměnu 
bytu č. 3, na adrese Máchova 500, Bělá pod Bezdězem, paní ………., trvale bytem Máchova 500, Bělá 
pod Bezdězem za byt č. 2, na adrese Tyršova 43, Bělá pod Bezdězem, nájemní smlouva bude uzavřena 
od 01.08.2017 na dobu neurčitou. 

392/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt v ulici Mělnická 271, Bělá pod Bezdězem manželům ……… na tři 
roky, tedy do 31.07.2020. 

393/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem manželům ………. na jeden rok, 
tedy do 31.07.2018. 

394/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje prodloužení 
nájemní smlouvy na byt č.1, Lidová 774, Bělá pod Bezdězem paní ………. na tři měsíce, tedy do 
31.10.2017. 

395/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 18, v ulici Husova 486, Bělá pod Bezdězem paní ………. na půl 
roku, tedy do 31.01.2018. 

396/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje výměnu 
bytu č. 32, paní ………., trvale bytem Zámek 1, Bělá pod Bezdězem za byt č. 3 na adrese Masarykovo 
náměstí 148, Bělá pod Bezdězem. Nová nájemní smlouva bude uzavřena od 01.08.2017 na dobu 
neurčitou. 

397/2017  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 28 zákona 
číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bere na vědomí 
vyhodnocení čerpání rozpočtu v období leden – červen 2017 organizace Základní škola Bělá pod 
Bezdězem, příspěvková organizace.  

398/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění schvaluje přijetí finančního 
sponzorského daru ve výši  4.066,- Kč Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. 

399/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje čerpání 
rozpočtu Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci za 1. pololetí 2017. 
Náklady jsou k 30.6.2017 v částce 2.749.956,75,- Kč, výnosy 3.026.161,40,- Kč.  

400/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s zveřejnění záměru  o výpůjčce části pozemků p.č. 921,  p.č. 917, p.č. 914 v k.ú. Bělá pod Bezdězem, 
mimo hrací plochu. 

401/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s účastí návštěvy zastupitelů města Jitky Tošovské, Lukáše Volemana, Jaromíry Límanové, Libora 
Šimůnka a zástupce stavebního úřadu Stanislava Berana v partnerském městě Svätý Jür a areálu 
Penati Golf Resort ve dnech 31.7. - 1. 8. 2017. 

 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:50 hodin. Další jednání rady bude 14. 08. 2017 od 15:30 hod.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 25. 07. 2017 
 

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

  místostarosta města                   starostka města          


