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      Zápis  
z  07. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 08. 11. 2017 od 17:04 hod. v klubu Základní 
školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. 

 
Přítomni:
Tošovská Jitka, starostka     
Voleman Lukáš, místostarosta 
Dufková Hana 
Folprechtová Vendulka 
Límanová Jaromíra 
Machková Iva, Mgr. 
Ondráčková Petra 
Radochová Iva, Mgr. v 17:28 hod. 
Šťastná Jana, Mgr. 

Vernerová Květuše, Mgr. 
Votočková Miroslava, Mgr. 
Fejfar Radek, Bc. 
Ježek Jaroslav 
Kouba Rudolf, Ing. 
Lomoz Milan, Ing. 
Šimůnek Libor 
Zelený Martin, MUDr. 

 
              
Omluveni: Orolínová Iveta, Jirdásek Miloš, Pelc Radek, Sýkora Jan. 
 
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MěÚ, Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Stanislav 
Beran, vedoucí stavebního odboru a životního prostředí, Martin Dufek, vedoucí TS.  
 
Jednání zahájila starostka města Jitka Tošovská. Konstatovala, že zasedání Zastupitelstva města bylo svoláno v 
souladu se Zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla 
veřejnost informována obvyklým způsobem. 
 
Dále konstatovala, že ze zasedání Zastupitelstva města je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení 
zápisu, který bude schválen na následujícím jednání Zastupitelstva města. Neupravený zvukový záznam bude 
zároveň se zápisem z jednání umístěn na webové stránky města na dobu do příštího jednání Zastupitelstva 
města. 
 
V 17:04 hod. je přítomno 16 členů Zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.   
 
Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi:   
Vendulka Folprechtová 
Bc. Radek Fejfar 
    
        Schváleno 15-0-1 
Za členy návrhové komise byli navrženi: 
Libor Šimůnek – předseda komise  
Ing. Milan Lomoz - člen     
Ing. Rudolf Kouba – člen 
                    Schváleno 16-0-0  
 
Zápis z jednání ze dne 02. 11. 2017 byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města.  
 
Navržený program jednání:  
1. Zahájení 
2. Interpelace občanů 
3. Kontrola usnesení 
4. Finanční záležitosti 

   a) Plnění rozpočtu k 30.09.2017 
   b) Rozpočtové opatření č.9,10/2017 
   c) Rozpočtové opatření č.11/2017 

     d) Půjčka TJ Sokol Bělá pod Bezdězem 
5. Majetkové a investiční záležitosti 

a) Žádost o odkup části městského pozemku č.289/1 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 
b) Žádost o vzdání se předkupního práva 
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c) Žádost o odkup městských pozemků v Hlínovišti u domu čp.15 
d) Žádost o odkup pozemků v k.ú. Vrchbělá 

6. Ostatní 
a) Ukončení členství v Regionální agentuře Střední Čechy 
b) Schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města 

7. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
8. Závěr 

 
Dodatečně byl na program jednání zařazen materiál: 
Do bodu 6. Ostatní za c) Volba nového člena Finančního výboru 
 
O schválení zařazení tohoto materiálu do programu jednání bylo hlasováno  
               Schváleno 16-0-0 
                              (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 
Upravený program jednání:  
1.  Zahájení 
2.  Interpelace občanů 
3.  Kontrola usnesení 
4.  Finanční záležitosti 

   a) Plnění rozpočtu k 30.09.2017 
   b) Rozpočtové opatření č.9,10/2017 
   c) Rozpočtové opatření č.11/2017 

     d) Půjčka TJ Sokol Bělá pod Bezdězem 
5. Majetkové a investiční záležitosti 

a) Žádost o odkup části městského pozemku č.289/1 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 
b) Žádost o vzdání se předkupního práva 
c) Žádost o odkup městských pozemků v Hlínovišti u domu čp.15 
d) Žádost o odkup pozemků v k.ú. Vrchbělá 

6. Ostatní 
a) Ukončení členství v Regionální agentuře Střední Čechy 
b) Schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města 

7. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
8. Závěr 

 
Hlasování o schválení programu v upraveném znění  

 Schváleno 16-0-0 
            (H2-uvedeno v přehledu hlasování) 

 
Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Radka Hoznauerová a 
Kateřina Umáčená. 
 
       II. 
 
 Interpelace občanů 
 
K. Matějka -  minulý týden na jednání ZM jsem se ptal ohledně cest ve vlastnictví soukromníků. Chtěl jsem se 
zeptat, jak se bude v této věci pokračovat. Myslím si, že všichni chceme, aby se město nadále rozvíjelo a přineslo 
finance do rozpočtu města. Cesty, které mám na mysli, jsou ve vlastnictví soukromníků a já nemám žádné 
prostředky na to, abych se s nimi domluvil. Oni chtějí jednat jenom s městem o směně těchto pozemků. Chci tedy 
vědět, zda se tato otázka znovu otevře či nikoliv. 
L. Voleman – určitě máte pravdu v tom, že město by se rozvíjet mělo. Pro mne majitel těchto cest je spekulant.  
Jednali jsme s ním už několikrát a od své žádosti ustoupit nechce. Vy jste investor, tak byste měl zkusit s ním 
vyjednávat. My nejsme povinni vykupovat pozemky a vybudovávat cesty. 
K. Matějka – on nechce jednat se mnou, ale chce jednat pouze s městem. 
L. Voleman – směna pro město je nevýhodná. 
K. Matějka – chtěl bych vás poprosit, zda byste ještě s nimi nezkusili jednat. 
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L. Voleman – zkusíme to na základě vaší žádosti. 
Ing. R. Kouba  - my nemůžeme přistoupit na to, že p. Šíma smění pozemky za poloviční ceny, než jaké on chce, na 
to Vám nikdo nekývne. Dokud bude pan Šíma trvat na tom, že chce směnit plochu za plochu a ne cenu za cenu, tak 
bohužel s tím město jednat nemůže. 
K. Matějka – ty cesty jsou jediné přístupové k pozemkům.  
Ing. M. Lomoz – pan Šíma, když jsme s ním jednali, tak chtěl neadekvátní směnu, na kterou město nemohlo 
přistoupit. Spíše bych zvažoval, sítě vést od Coufalů nahoru, kde město pozemky má, ale vše se musí řádně 
prověřit.  
K. Matějka – je to opravdu špatná situace, ale zkusme si vyhodnotit dopady do rozpočtu města. Chtěl bych požádat, 
zda by se nemohlo s ním vyjednat nové jednání. 
L. Voleman – kdybychom se domluvili a směnili cesty s panem Šímou, byla by to naše cesta. Vy byste potom chtěl 
po městě vybudovat komunikaci? 
K. Matějka – spíš je to otázka na stavební odbor, jestli by k tomu p. Beran mohl něco říct. 
S. Beran – všude je zvykem, že investor zainvestuje komunikaci, sítě, vše na vlastní náklady a potom to předá do 
majetku města. Město se o to stará zimní údržbou atd..  Je to potom na smluvním vztahu mezi investorem a 
městem, za jakých podmínek to bude provedeno. Cesta má nějakou šíři, nevíme, zda bude dostačující do této 
lokality, jestli se nebudou muset vykupovat další pozemky od soukromníků.    
L. Voleman – vy jste ochoten třeba do budoucnosti se zavázat, že tam vybudujete komunikaci? 
K. Matějka – myslím si, že tady taková podmínka bude. Bude i takto zpracovaná studie, aby splňovala veškeré 
faktory dopravní obslužnosti. Já s tím i počítám. 
L. Voleman – jen mně tohle zajímalo a případně vyvoláme další jednání s panem Šímou, uvážíme to. Písemně vám 
přijde vyrozumění. 
 
Zvukový záznam: 00:05 – 00:19 min. 
 
           III. 
 Kontrola usnesení 
 
Tajemník města Bc. Zdeněk Krenický podal komentář ke kontrole usnesení, která jsou v řešení. 
 
Vzato na vědomí. 
 
Zvukový záznam: 00:19 – 00:24 min. 
 
V 17:28 hod. se k jednání ZM připojila Mgr. Iva Radochová, počet členů ZM 17.    
                                                                               
       IV. 
                                                                           Finanční záležitosti 
 
K materiálům podal komentář Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru. 
 
a) Plnění rozpočtu k 30.09.2017 
Bez připomínek. 
   Hlasování 17-0-0(usnesení č.78/2017) 
Zvukový záznam: 00:24 – 00:28 min. 
 
 
b) Rozpočtové opatření č.9,10,11/2017 
 
Diskuse: 
L. Koloc -  v rozpočtovém opatření č. 9 jsem si všiml, že za obřadní síň byla stanovena pokuta ve výši 30.000,-Kč. 
Chci se zeptat, kdo pokutu zaplatí, jelikož na minulém ZM, bylo řečeno, že jí zaplatí vedení města. 
J. Tošovská – pokuta byla zaplacena, jelikož je splatná do určitého data a také se sešla škodní komise, aby prověřila 
celý průběh renovace obřadní síně. 
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Mgr. J. Šťastná – informovala ZM o jednání škodní komise. Škodní komise přezkoumala celý průběh renovace 
obřadní síně. Výše pokuty byla předána na přezkum pojišťovně a po jejím rozhodnutí budeme vědět výsledek, zda 
výše pokuty bude zaplacena pojišťovnou nebo se na jejím zaplacení bude podílet vedení města. 
 
 
                       Hlasování 17-0-0 (usnesení č.79/2017) 
 
Zvukový záznam: 00:28 – 00:51 min.  
 
d) Půjčka TJ Sokol Bělá pod Bezdězem 
Bez připomínek. 
                Hlasování 17-0-0 (usnesení č.80/2017) 
Zvukový záznam: 00:51 – 00:54 min. 
 
 

V. 
              Majetkové a investiční záležitosti 
 
K materiálům podal komentář Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MěÚ.  
 
a) Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem – ……….. 
Bez připomínek. 
 
                       Hlasování 17-0-0 (usnesení č.81/2017) 
 
Zvukový záznam: 00:54 – 00:56 min. 
 
b) Žádost o vzdání se předkupního práva – paní ………. 
Bez připomínek. 
                                   
                                        Hlasování 17-0-0 (usnesení č.82/2017) 
 
Zvukový záznam:00:56 – 00:58 hod. 
 
 
c) Žádost o odkup městských pozemků v Hlínovišti u domu čp.15  
Bez připomínek. 
 
Hlasováno o dvou usneseních 
                         Hlasování 17-0-0(usnesení č.83/2017) 
                 Hlasování 17-0-0(usnesení č.84/2017) 
 
Zvukový záznam: 00:58 – 1:03 hod. 
 
 
d) Žádost o odkup pozemků v k.ú. Vrchbělá – Autodrom Most 
Bez připomínek. 
                Hlasování 17-0-0 (usnesení č.85/2017) 
 
Zvukový záznam: 1:03 – 1:04 hod. 
 

VI.  
              Ostatní 
 
a) Ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy 
Bez připomínek. 
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        Hlasování 17-0-0 (usnesení č.86/2017) 

 
Zvukový záznam: 1:04 – 1:05 hod. 
 
 
b) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.1.2018 
 
Diskuse|:  
Ing. R. Kouba – stávající nařízení vlády č.37/2003 Sb. se k 1.1.2018 ruší, tudíž naše usnesení nemůže nadále platit,  
proto musí být přijato nové usnesení. Jediná změna se týká ostatních občanů, členů komisí a výborů. Do teď se jim 
na konci kalendářního roku navrhovali odměny a od příštího roku to bude dle navrženého usnesení. 
 
 
Hlasováno o dvou usneseních. 
                            Hlasování 15-0-2 (usnesení č.87/2017) 
                Hlasování 16-0-1 (usnesení č.88/2017) 
Zvukový záznam: 1:05 – 1:18 hod. 
 
 
 
Před projednáváním bodu volba nového člena Finančního výboru byla věnována minuta ticha k uctění památky 
na pana Ivana Zajace, který byl členem Finančního výboru. 
 
 
c) Volba nového člena Finančního výboru 
Bez připomínek. 

       Hlasování 17-0-0 (usnesení č.89/2017) 
 

 
Zvukový záznam: 1:18 – 1:20 hod. 
 
 
 VII.  

        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
 

Ing. P. Machek – chci se zeptat pana Volemana, jak to pokračuje s jednáním ohledně chodníku u sklárny? 
L. Voleman – příští týden dorazí projektanti a budeme s nimi jednat na místě, odbor dopravy je proti. 
Ing. P. Machek – od odboru dopravy to máte písemně? Jestli ne, tak to je chyba. Město by tento dotaz mělo poslat 
písemně a mělo by obdržet také odpověď písemně a ne jenom ústně. 
L. Voleman – poprvé jsme měli jednání na místě s odborem dopravy, viděli to jako neřešitelné. Nyní přijedou 
projektanti, kteří navrhnou řešení a odbor RaMM to předloží dopravnímu odboru, a uvidíme, jaký z toho vznikne 
závěr. 
Ing.P. Machek – občané tudy stejně chodí. A jak vy říkáte, kdyby to bylo neprůchodné, tak by se schody měly 
odstranit. A ještě bych se chtěl zeptat, na slepou ulici na Vazačce? 
J. Ježek – také jsem se chtěl zeptat na to samé, denně tam najede minimálně pět aut. Nejlepší by bylo dát tam 
betonové zábrany, anebo značku slepá ulice. Nikdo si nevšimne, že je cesta překopaná. 
Ing. P. Machek – stačila by umístit značka slepá ulice s dodatkovou cedulí cca 800m na kruhový objezd. 
L. Voleman – měli jsme jednání přímo na místě za účasti odboru RaMM a inspektorátu dopravy. Inspektorát 
dopravy řekl, že je to takhle dostačující. 
Ing. P. Machek – slepé ulice v Bělé, jsou označeny značkou. Požádejte pouze o značku, to není zas takový 
problém. 
L. Voleman – vedoucí TS požádá o značku. 
Ing. M. Lomoz – cedule se zákazem podomního prodeje, jak to s nimi vypadá? 
M. Dufek – poptal jsem u firmy Jaznak, jedna osazená značka stojí 2.100,-Kč a potřebujeme jich celkem15 kusů.  
Musejí být samostatné, nejde to jako dodatková cedule. 
Ing. M. Lomoz – jak to vypadá s restaurací Na Hřišti? 



Č.j: ASIST/2253/2017; Ev. č. 4553 
spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10  

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

   

 
J. Tošovská – proběhla výměna oken a odvlhčení  podlahy je v řešení.  
Ing. M. Lomoz – mám jednu zprávu pro Ing. P. Girgla. V domě v Lidové ulici čp. 776 zatéká ve třetím patře do 
rozvaděče. 
J. Tošovská – proč to nájemník nezavolá na Správu bytů sám?  
Ing. M. Lomoz – na Masarykově nám. čp. 25 je problém s topením, nájemníci mají ve svých bytech zimu. 
Bc. Z. Krenický – při osazování kalorimetrů firmou došlo k záměně. Firma to nyní dává do pořádku. 
L. Voleman – jen upřesním, předělané to ještě není, ale zima měla vliv na to, že se lidé bojí topit, aby moc 
nedopláceli. 
Ing. M. Lomoz – občané si stěžují na hluk z Tiberiny. 
J. Tošovská – na tuto stížnost jsme nájemníkům odpovídali. Měli jsme jednání se zástupcem firmy Tiberina a bylo 
nám odpovězeno, že budou stavět novou halu, kde budou umístěny výlisky, které způsobují hluk. 
Ing. M.Lomoz – zda by u workoutového hřiště, nešli dát na jedno místo i prvky pro seniory. 
L. Voleman – položka v rozpočtu přímo na to není, ale jestli TS nemají vyčleněné peníze na tyto prvky. 
M. Dufek – peníze na herní prvky máme. 
Ing. M. Lomoz – jestli by nebylo možné projednat se Správou silnic, aby kolem Bezdědic prosekali stromy. 
Bc. R. Fejfar – k umístění případných herních prvků pro seniory v blízkosti workoutového hřiště. Upozorňovali 
jsme na to, že pokud prvky pro seniory budou umístěny u workoutového hřiště, tak docílíte toho, že na tom 
workoutu cvičící skupina nebude cvičit. 
Ing. M. Lomoz – spíše to umístit k dětskému hřišti. 
V. Folprechtová – dotaz na vedoucího TS - v Bezdězské ulici nejsou posekané kopřivy a je problém, když jdete se 
psem a chcete z nich sebrat extrement po svém psovi.  
- ve Vladštýnské ulici je zase velká díra ve vozovce.  
M. Dufek – zjistit proč se tam neustále tvoří. Hlavní problém je, že tam najíždějí těžká auta se zásobováním pro 
Tesco. Stále se o tom pouze bavíme, ale nic se v tom neděje. 
S. Beran – ve smlouvě s městem má Tesco, že může obchod zásobovat, ale auty menších rozměrů. Myslím si, že je 
to uvedené i ve smlouvě, jak těžká a dlouhá auta tam mohou jezdit. Mělo by se to zkontrolovat a Tescu v tomto 
směru domluvit a upozornit je, že porušují smlouvu. 
J. Tošovská – jednalo se s nimi a bylo nám sděleno, že se jim to nevyplatí jezdit menšími auty, jelikož jezdí 
v určitém zátahu a doplňují zboží dalších marketů. 
L. Voleman – chtělo by to zdokumentovat. 
V. Holeček – před rokem jsem upozorňoval na nebezpečné sjezdy ze silnice I/38 do Bělé pod Bezdězem. Pan 
místostarosta mi odpověděl, že je to standardní a není to nebezpečné. Tak se chci zeptat, jestli to nějak pokročilo. 
Odbočovací pruh by se měl vybudovat a město by se mělo postarat o bezpečnost svých občanů. 
L. Voleman – přepošlu Vám písemné stanovisko odboru dopravy. 
V. Holeček – to je právě ono, že se spokojíte s odpovědí a tím to hasne.  Kdyby byla snaha udělat něco pro občany, 
tak se budu snažit najít cestu, ne jak to nejde, ale jak to jde. 
L. Voleman – vše je ve zprávě popsané a zdůvodněné. 
J. Ježek – já tam jezdím třikrát denně a mám strach, že někdo ze zadu do mě narazí. Zkusit to prosadit. Myslím si, 
že to určitě bude složité, ale najít určité řešení, už kvůli bezpečnosti občanů. 
Bc. R. Fejfar – při rekonstrukci silnice od Mladé Boleslavi k Penny Marketu se také vybudoval nový odbočovací 
pruh, který tam také nebyl. Určitě za RM se tím budeme zabývat a hledat cestu, jak odbočovací pruh vybudovat. 
Ing. P. Machek – podal p. Svoboda nebo někdo z jeho strany žádost o pozemky na Vrchbělé?   
J. Tošovská – ne, nikdo žádost nepodal. 
J. Tošovská – chtěla bych vás informovat, že jsme obdrželi rezignaci ředitele ZŠ k 31.07.2018, pan ředitel bude 
odcházet do důchodu. Na základě rezignace bude vyhlášeno výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ a bude 
probíhat konkurz. 
 
 
Zvukový záznam: 1:20 – 1:46 hod. 
 VIII. 
 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 08. 11. 2017 
 

78/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje stav plnění rozpočtu města k 30. 09. 2017 - Příjmy ve výši 68.590.704,- Kč, výdaje 
63.586.457,- Kč.  
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79/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9,10/2017. 

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017 - příjmová část rozpočtu se zvyšuje o částku 5.211.482,80 
Kč na 93.765.271,80 Kč, výdajová část rozpočtu se snižuje o částku 13.405.517,20 Kč na 
102.969.974,80 Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 9.204.703,- Kč.  

80/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky (zápůjčky) finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč 
mezi městem Bělá pod Bezdězem a Tělocvičnou jednotou Sokol Bělá pod Bezdězem, na opravu 
střechy Sokolovny a dále Zástavní smlouvu k nemovitým věcem mezi městem Bělá pod Bezdězem 
a Tělocvičnou jednotou Sokol Bělá pod Bezdězem a pověřuje starostku města podpisem uvedených 
smluv. 

81/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje prodej 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. 

82/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje vzdání se předkupního práva ke koupi nemovitosti chaty č.e. 66 ve vlastnictví paní 
………., Krnsko 152, 294 31 Krnsko, která je postavena na pozemku p.č. 2694/16 o výměře 31 m2 
ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem.  

83/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje prodej pozemku p.č. 1584/2 zahrada o výměře 1.053 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu 
………., Elišky Krásnohorské 1082, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 
78.975,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

84/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje prodej pozemků p.č. 1584/3 zahrada o výměře 41 m2 a p.č. 3066 ostatní plocha o výměře 
120 m2, vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem paní ………., Hlínoviště 87, 294 21 Bělá pod Bezdězem za 
celkovou kupní cenu ve výši 12.075,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí i návrh na vklad do 
katastru nemovitostí. 

85/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
neschvaluje prodej pozemků v k.ú. Vrchbělá firmě Autodrom Most, a.s., Tvrzova 5, 434 01 Most 
dle předložené žádosti. 

86/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy. 

87/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem  dle §84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
s účinností od 1.1.2018 stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 
v následujících částkách: 
- člen rady města: 6.758,- Kč, 
- předseda výboru zastupitelstva/komise rady: 3.379,- Kč, 
- člen výboru zastupitelstva/komise rady: 2.816,- Kč, 
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.690,- Kč. 
Odměny budou poskytovány od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát 
člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu člena zastupitelstva. 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 
zvolení do příslušné funkce. 

88/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem  dle §84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
s účinností od 1.1.2018 stanovuje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou 
členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a komisí v následujících částkách:  
- předseda komise rady: 3.379,- Kč, 
-   člen výboru zastupitelstva/komise rady: 2.816,- Kč. 
Peněžitá plnění se poskytují uvedeným osobám pouze za účast na jednání výboru zastupitelstva či 
komise rady kde jsou členem, maximálně však jedenkrát měsíčně.  
Peněžitá plnění budou poskytována od 1.1.2018. 

89/2017 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění volí 
jako člena Finančního výboru zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem pana Jana Sýkoru.  
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Zvukový záznam se zveřejňuje na webových stránkách Města Bělá pod Bezdězem společně se zápisem z  jednání 
ZM na dobu do příštího zvukového záznamu. 
 
 
Starostka města ukončila jednání Zastupitelstva města v 18:50 hod.  
 
Příští jednání Zastupitelstva města se koná dne 13.12.2017. 
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne: 09. 11. 2017 
 
 
 

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

                     místostarosta města                 starostka města  
 
 

Ověřovatelé: 
 
Vendulka Folprechtová       ………………………………..     
 
 
Bc. Radek Fejfar                       …………………………………       


