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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 22/2017  konaného dne  16.10. 2017 od 15:30 hodin v kanceláři pana 
místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. 
 
Přítomni:        
Jitka Tošovská, starostka         
Lukáš Voleman, místostarosta 
Jaromíra Límanová, členka rady 
 
 
Omluveni: Bc. Radek Fejfar, člen rady  
 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady 
Libor Šimůnek, člen rady 
Ing. Rudolf Kouba, člen rady  
 
 
 
 

Ostatní přítomni: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Stanislava 
Blechová, referentka RaMM, Jan Mechierek, referent odboru RaMM, Jana Kodriková, referentka ŽP 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.499/2017) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:36 hod. se k jednání RM připojil Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
3. Finanční 
a) Rozpočtové opatření č. 9/2017  
       
 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.500/2017) 
 
b) Plnění rozpočtu k 30. 09. 2017 
  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.501/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 3b). 
 
V 16:00 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
4. RaMM 
Majetek 
a) Smlouva o zřízení věcného břemene – ulice Tyršova  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.502/2017) 
 
b) Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem – ………. 
                                    Hlasování 6-0-0 (usnesení č.503/2017) 
 
c) Žádost o vyjádření k možnosti odkupu pozemku v připravované komerční zóně Bělá pod Bezdězem – Vazačka  
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.504/2017) 
 
d) Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka – narovnání stavu 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.505/2017) 
 
e) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Březinka pod Bezdězem 
                Hlasování 5-0-1 (usnesení č.506/2017) 
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f) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – ………. 

    Hlasování 6-0-0 (usnesení č.507/2017) 
 

V 16:26 hod. se k jednání RM připojil Jan Mechierek, referent odboru RaMM a podal komentář k materiálu. 
 
Investice 
g) Zateplení objektu čp. 25, Bělá pod Bezdězem  – výběr nejvhodnější nabídky   
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.508/2017) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 4b). 
                                        
V 16:29 hod. se k jednání RM připojila Jana Kodriková, referentka ŽP a podala komentář k materiálům. 
 
5. Odbor výstavby a ŽP 
ŽP 
a) VŘ nákup kontejneru 40 m3 na dřevo do Sběrného dvora města  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.509/2017) 
 
b) Záměr vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.510/2017) 
 
c) Usnesení komise životního prostředí Rady města  
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.511/2017) 
 
V 16:47 hod. se k jednání RM připojil Ing. Stanislav Bock, jednatel Lesy s.r.o. a podal komentář k materiálu. 
 
6. Lesy 
a) Program rozvoje venkova 5. kolo 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.512/2017) 
 
RM pověřila jednatele Lesů s.r.o. připravit ekonomické zhodnocení předloženého materiálu. 
 
7. Školství 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Výběrové řízení malého rozsahu – Stolní počítače 
pro výuku žáků     
 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.513/2017) 
MŠ 
a) Náklady na nepřetržitý provoz MŠ v letních měsících 7. -8. /2017 a počty dětí - informace 
Bez usnesení. 

 
Diskuse: 
M. Límanová – u vodojemu vybudovat alespoň tři posilovací stroje pro seniory. 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 16. 10. 2017 
 

499/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 
jednání rady města dne 16. 10. 2017. 

500/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9/2017 příjmová část rozpočtu se zvyšuje o částku 121.130,- Kč na 88.553.789,- 
Kč, výdajová část rozpočtu se zvyšuje o částku 121.130,- Kč na 116.375.492,- Kč. Převaha výdajů nad 
příjmy je ve výši 27.821.703,- Kč. 

501/2017 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. 09. 2017 - Příjmy ve výši 68.590.704,- Kč, 
výdaje 63.586.457,- Kč.  
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502/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje návrh smlouvy o 

zřízení věcného břemene č. IV-12-6017989/VB/01 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou 
povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČ : 24729035 jako stranou oprávněnou.  

503/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
Zastupitelstvu města prodat část městského pozemku p.č. 289/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Bělá 
pod Bezdězem panu ……….., Hradební 297, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 
910,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu a návrh na vklad do katastru 
nemovitostí. 

504/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění informuje, že 
Město Bělá pod Bezdězem v současné době neprodává pozemek p.č. 56/1 v k.ú. Vrchbělá, ale bude 
nabízen k odprodeji po schválení nového ÚP a zpracování studie pro danou lokalitu. 

505/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zahájení 
jednání o výkupu části pozemku p.č. 56/7 o výměře 129 m2 s vlastníky pozemku. 

506/2017 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. 608/2 lesní pozemek o výměře 54 m2 a část 
pozemku p.č. 643/3 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Březinka pod Bezdězem. 

507/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., v platném znění schvaluje zveřejnění záměru 
města prodat část pozemku p.č. 812/1 ostatní plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Bezdědice. 

508/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 81 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou na 
veřejnou zakázku „Zateplení objektu čp. 25, Bělá pod Bezdězem“, zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, zahájeném dne 27.9.2017, je nabídka uchazeče STAVITELSTVÍ ŠTÝS Dr. Nováka 
499, Benátky nad Jizerou 294 71, IČ:45107360, a to s nabídkovou cenou ve výši 581.284,- KČ bez DPH 
a s celkovou dobou plnění ukončení díla do 31.12.2017. 

509/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje výběr 
nejvhodnější nabídky na nákup kontejneru 40m3 podané společností Mevatec s.r.o., Chelčického 1228, 
413 01 Roudnice nad Labem – Bezděkov, IČ: 62742051, za cenu 107.270,-Kč bez DPH, s dodáním 
nejpozději do 8.12.2017 a zároveň schvaluje uzavření kupní smlouvy na výše uvedený nákup. 

510/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje záměr 
vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. 

511/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s kácením borovice černé a smrku pichlavého v ulici Purkyňova, souhlasí s kácením 5 kusů akátu na 
pozemku p.č.664/131 v k.ú. Bělá pod Bezdězem - Výsluní, souhlasí s bezprostředním odstraněním 8 kusů 
smrků napadených kůrovcem v lokalitě u hřbitova, souhlasí s kácením 1 kusu lípy srdčité a 1 kusu lípy 
velkolisté v lokalitě u hřbitova a s nutnou náhradní výsadbou, souhlasí s kácením 4 kusů břízy v lokalitě 
Březinka, souhlasí s pokácením suchých bříz a modřínů v lokalitě Horka,  souhlasí s kácením 3 kusů 
borovice u č.p. 33 v Bělé pod Bezdězem, souhlasí s kácením lísky turecké a novou náhradní výsadbou 
v parku na Masarykově náměstí, souhlasí s revitalizací svahu v lokalitě U Stadionu, souhlasí s revitalizací 
remízků v lokalitě Na Výsluní, souhlasí s bezprostředním odstraněním jilmu v lokalitě U Rychty, 
souhlasí s kácením vybrané dřeviny v lokalitě Vrchbělá, která bude sloužit jako „Vánoční strom“. 

512/2017 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 možnostech 
získání dotací z Programu rozvoje venkova – pořízení lesnické techniky. 

513/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje jako 
dodavatele veřejné zakázky „Stolní počítače pro výuku žáků“ v Základní škole Bělá pod Bezdězem, 
příspěvková organizace firmu Spilka & Horák, s.r.o., 5. května 797, 470 01 Česká Lípa, která předložila 
cenově nejvýhodnější nabídku ve výši 288 330,00 bez DPH. 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:35 hodin. Další jednání rady bude 30. 10. 2017 od 15:30 hod.  
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 17. 10. 2017 
 
 

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

  místostarosta města                   starostka města          


