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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 20/2017 konaného dne  18.09. 2017 od 15:31 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 
 

Bc. Radek Fejfar, člen rady  
Ing. Rudolf Kouba, člen rady v 15:50 hod. 
Libor Šimůnek, člen rady 
 
 

 
Ostatní přítomni: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Iva Svobodová, 
referentka RaMM, Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM, Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM 
a Ing.. Stanislav Bock, jednatel Lesy s.r.o.. 
 
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.461/2017) 
 
 
V 15:32 hod. se k jednání RM připojil Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
2. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 31. 08. 2017 
               Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 462/2017) 
 
b) Rozpočet 2018 

              Hlasování 6-0-0 (usnesení č.463/2017) 
 

c) Poskytnutí finančního daru pro pana Antonína Kloce  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.464/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 3a). 
 
V 15:47 hod. se k jednání RM připojila Iva Svobodová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálu. 
 
3. RaMM 
 
V 15:50 hod. se k jednání RM připojil Ing. Rudolf Kouba, počet členů RM 7. 
 
a) Přímý výběr zhotovitele - „Celoskleněná stěna s dveřmi – Zámek Bělá pod Bezdězem“ 

                      Materiál byl odložen 
 

        
V 16:05 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
b) Sportovně – rekreační areál Vrchbělá, multifunkční turistické centrum - smlouva o zřízení věcného břemene – 
plynovod  
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.465/2017) 
                                        
c) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.466/2017) 
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V 16:14 hod. se k jednání RM připojila Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálu. 
 
Investice 
d) Žádost o prodloužení termínu - na realizaci zakázky „Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova 20, Bělá pod 
Bezdězem“. 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.467/2017) 
 
4. Odbor výstavby a ŽP 
ŽP 

a) VŘ„Stabilizace stromořadí v ulici Táborová Bělá pod Bezdězem “  
                        Hlasování 7-0-0 (usnesení č.468/2017) 

b) VŘ „Obnova revitalizace vegetačních prvků Zámecký příkop – II.etapa“  
 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.469/2017) 
 
 
5. Správní 
a) Přidělení bytu 2+kk, č. 5 ve 2. patře, Masarykovo nám. 25, Bělá pod Bezdězem 
 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.470/2017) 
 
b) Přidělení bytu 1+kk, č. 7 ve 2. patře, Masarykovo nám. 25, Bělá pod Bezdězem 
 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.471/2017) 
 
c) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.472/2017) 
 
d) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.473/2017) 
 
e) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.474/2017) 
 
f) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.475/2017) 
 
g) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.476/2017) 
 
h) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.477/2017) 
 
 
6. Školství 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Vyhlášení ředitelského volna dne 29. 09. 2017 
 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.478/2017) 
 
b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve 
školním klubu – Klubík na rok 2017 a 2018 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.479/2017) 
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MŠ 
a) Rozpočtová změna č. 2/2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem 
 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.480/2017) 
 
b) Návrh na schválení přijetí sponzorského daru Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  
 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.481/2017) 
 
c) Návrh na schválení přijetí sponzorského daru Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  
 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.482/2017) 
 
7. TS 
a) Nákup upgradu pasportu komunikací, včetně vyhotovení nového pasportu komunikací příměstských částí 
(Březinka, Hlínoviště, Bezdědice) 
 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.483/2017) 
 
V 16:53 hod. se k jednání RM připojil Ing. Stanislav Bock, jednatel Lesy s.r.o. a podal komentář k materiálu. 
 
8. Lesy 
a) Zákaz těžby dřeva - informace 
                Hlasování 7-0-0 (usnesení č.484/2017) 
 
 
Diskuse: 
J. Tošovská – probíhá výměna topení ve školní družině 
- se souhlasem Muzea bude probíhat každý měsíc „Babičin blešáček“ – více informací ve zpravodaji 
 - do rozpočtu na rok 2018 – zahrnout peníze na nový vůz a náklady pro pečovatelskou službu 
Mgr. K. Vernerová – jak to vypadá s chodníkem k Penny Marketu a zda přišla výše pokuty z Magistrátu Mladá 
Boleslav, ohledně obřadní síně? 
J. Tošovská – na zhotovení chodníků je vyhlášeno Výběrové řízení, které končí dne 25.09.2017 a vyjádření 
z Magistrátu přišlo, pokuta za obřadní síň činí 30.000,-Kč. 
J. Límanová -  zda by nešlo dát zákaz odbočení směrem od Zámku ke Střelnici (výjezd je nebezpečný). 
 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 18. 09. 2017 
 

461/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 
jednání rady města dne 18. 09. 2017. 

462/2017 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 31. 08. 2017 - Příjmy ve výši 62.827.823,- Kč, 
výdaje 55.829.094,- Kč.  

463/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
informaci o současném stavu prací souvisejících s přípravou rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na rok 
2018. 

464/2017 Rada města  Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
poskytnutí účelového finančního daru ve výši 5.000,- Kč na generální opravu auta pojízdné prodejny 
TONDA, kterým je zajišťována služba pojízdné prodejny pro místní části Bělé pod Bezdězem - Papírny, 
Šubrtov,  Hlínoviště  zastávka a Březinka na rok 2017 pro p. Antonína Kloce, se sídlem Zámezí 18, 507 
13 Železnice IČ: 76286169. Rada města Bělá pod Bezdězem pověřuje starostku města podpisem smlouvy 
o poskytnutí účelového finančního daru s uvedeným žadatelem. 

465/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynovod Vrchbělá mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako 
povinným, Středočeským krajem jako oprávněným a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ : 27295567 jako 
vedlejším účastníkem dle předloženého návrhu.  
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466/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část městského pozemku p.č. 289/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. 
Bělá pod Bezdězem. 

467/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s prodloužením termínu realizace na zakázku „Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova 20, Bělá pod 
Bezdězem“ do 13. 10. 2017 a zároveň souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě 2/RaMM/2017, 
uzavřené 10. 7. 2017 mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností EMH stavební CZ s.r.o., Na 
Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČO: 01972197. 

468/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje výběr 
nejvhodnější nabídky na zakázku „Stabilizace stromořadí v ulici Táborová Bělá pod Bezdězem“ podané 
společností ALL4TREES, s.r.o., Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČ: 28998880 za cenu 68.795,14,-Kč 
bez DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedené arboristické práce. 

469/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje výběr 
nejvhodnější nabídky na zakázku „Revitalizace Zámeckého příkopu II. etapa“ Hedera – zahradnické 
práce, Ing. Petr Komínek, Najdrova 2186, 252 63 Roztoky, IČ: 70079901 za cenu 308.404,15,-Kč bez 
DPH, podané společností a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedené arboristické 
práce. 

470/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přidělení 
(výměnu) bytu č. 5, Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem paní ………., trvale bytem Krupská 
190, Bělá pod Bezdězem. Náhradník ………., trvale bytem Jižní 70, Stráž pod Ralskem (nyní bytem 
Mladoboleslavská 716, Bělá pod Bezdězem). Byt se přiděluje na dobu určitou od 01.10.2017 do 
31.03.2018 za nájemné ve výši 80,- Kč/ m2, s tím, že pokud bude řádně hrazeno nájemné a byt bude 
užíván s souladu s domovním řádem, bude po uvedené době nájemní smlouva prodloužena dle usnesení 
rady města č. 128/2005. Nájemné zařizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 

471/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přidělení 
bytu č. 7, Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem paní ………., trvale bytem Jižní 70, Stráž pod 
Ralskem (nyní bytem Mladoboleslavská 716, Bělá pod Bezdězem). Náhradník ………., trvale bytem 
Tyršova 362, Bělá pod Bezdězem. Byt se přiděluje na dobu určitou od 01.10.2017 do 31.03.2018 za 
nájemné ve výši 80,- Kč/ m2, s tím, že pokud bude řádně hrazeno nájemné a byt bude užíván s souladu 
s domovním řádem, bude po uvedené době nájemní smlouva prodloužena dle usnesení rady města č. 
128/2005. Nájemné zařizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 

472/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem paní ………. na půl roku, tj. do 
31.03.2018. 

473/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Berkova 179, Bělá pod Bezdězem panu ………. na jeden rok, 
tj. do 30.09.2018. 

474/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem slečně ………. na půl roku, tj. 
do 31.03.2018. 

475/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, v ulici Lidová 776, Bělá pod Bezdězem panu ……….  na dobu 
neurčitou. 

476/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Lidová 780, Bělá pod Bezdězem panu ………. na tři měsíce, tj. 
do 31.12.2017. 

477/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, v ulici Krupská 190, Bělá pod Bezdězem paní ………..  na 
jeden rok, tj. do 30.09.2018. 

478/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci dne 29. 09. 
2017. 

479/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve Školním klubu – zájmový útvar Klubík Základní školy 
Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace na rok 2017 a 2018 v předloženém návrhu.  
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480/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a §28 zákona 

č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočtovou 
změnu č. 2/2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem. 

481/2017 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 od pana ………. ve výši 1.000,- Kč Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizaci. 

482/2017 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 od firmy Atmos Jaroslav Cankař a syn, ve výši  100.000,- Kč pro Mateřskou školu 
Bělá pod Bezdězem, příspěvkovou organizaci. 

483/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje nákup 
upgradu pasportu komunikací od firmy Gepro s.r.o, Štěfánikova 77/52, 150 00  Praha 5 -  v hodnotě cca 
300.000,-Kč, (s DPH), včetně vyhotovení nového pasportu komunikací příměstských částí (Březinka, 
Hlínoviště, Bezdědice). 

484/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem při výkonu funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem 
s.r.o. a dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí informaci o dopadu návrhu 
zákazu provádět úmyslné těžby dřeva ve smrkových a borových porostech na společnost Lesy Bělá pod 
Bezdězem, s.r.o. . 

 
 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18:10 hodin. Další jednání rady bude 02. 10. 2017 od 15:30 hod.  
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 19. 09. 2017 
 
 
 

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

  místostarosta města                   starostka města          


