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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 28/2017  konaného dne  18.12. 2017 od 15:35  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, Libor Šimůnek,čllen 
  

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

 
  
len rady 

Ostatní přítomni: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Stanislava 
Blechová, referentka RaMM, Ing. Dagmar Čermáková, mzdová účetní MKZ, Petr Matoušek, ředitel MKZ. 
 
 
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.621/2017) 
 
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) Výzvy k podávání žádostí o dotace v roce 2018 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.622/2017) 
 
4. Školství 
MŠ 
a) Schválení rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2018 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové    

organizace.  
 
                Hlasování 4-0-1 (usnesení č.623/2017) 
 
b) Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na období 2018-2020 Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, 

příspěvková organizace 
 
                Hlasování 4-0-1 (usnesení č.624/2017) 
 
V 15:51 hod. se k jednání RM připojila Ing. Dagmar Čermáková, mzdová účetní MKZ, Petr Matoušek, ředitel MKZ a 
podali komentář k materiálům. 
 
5. MKZ  
a) Rozpočtové tabulky Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2018  
 

    Hlasování 5-0-0 (usnesení č.625/2017) 
 

b) Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na období 2018-2020 Městská kulturní zařízení Bělá pod 
Bezdězem, příspěvková organizace 

 
                    Hlasování 5-0-0 (usnesení č.626/2017) 
6. Školství 
ZŠ 



Ev. č.: 5015/2017; Č.j: ASIST/2453/2017/Hozn. 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

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

 

a) Schválení rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2018 Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace.  
 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.627/2017) 
 
b) Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na období 2018-2020 Základní škola Bělá pod Bezdězem, 

příspěvková organizace 
 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.628/2017) 
 
c) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Výroční zpráva Základní školy Bělá pod Bezdězem   

za školní rok 2016/2017 
    Hlasování 5-0-0 (usnesení č.629/2017) 

 
V 16:03 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
                         
7. Majetek 
a) Žádost o pronájem prostoru sloužícího k podnikání – RP Climbing s.r.o. 
               Hlasování 5-0-0 (usnesení č.630/2017) 
 
b) Žádost o souhlas k zápisu stavby do katastru nemovitostí – ………. 
               Hlasování 5-0-0 (usnesení č.631/2017) 
 
c) Návrh na zrušení usnesení č. 604/2017 a vypsání nového výběrového řízení pro akci Projektová dokumentace – ul. 

Na Výsluní 
 
                          Hlasování 3-1-1  
                             Usnesení nebylo přijato 
8. Ostatní 
a) Zvýšení hrubého měsíčního platu jednateli spol. Lesy s.r.o., Bělá pod Bezdězem 
 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.632/2017) 
 

 
Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 18. 12. 2017 

 
621/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 

jednání rady města dne 18. 12. 2017. 
622/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje:  

a) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu spolkového života z rozpočtu města Bělá pod 
Bezdězem na r. 2018 

                    Dotační program č. 1, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost 
b) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit vzdělávání dětí a mládeže 

z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2018 
Dotační program č. 2, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost 

c) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu sportu z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 
2018 
Dotační program č. 3, podprogramy: Jednorázové sportovní akce, celoroční činnost, podpora 
sportovních zařízení. 

623/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona číslo 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 
příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem na rok 2018.  

624/2017 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 střednědobý  

 výhled rozpočtu nákladů a výnosů Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace, na 
období 2018 – 2020. 
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625/2017 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 rozpočet  

 Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2018 dle 
předloženého návrhu. 

626/2017 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 střednědobý 
výhled rozpočtu nákladů a výnosů Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace, na období 2018 – 2020. 

627/2017 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 rozpočet 
příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem na rok 2018.  

628/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem 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 střednědobý výhled 
rozpočtu nákladů a výnosů Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace, na období 2018 
– 2020. 

629/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
Výroční zprávu Základní školy Bělá pod Bezdězem za školní rok 2016/2017.  

630/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy od 01.01.2018 s firmou RP Climbing s.r.o. se sídlem společnosti Hegerova č.p. 345, 
572 01 Polička – Horní Předměstí, IČO: 25250639 za smluvní cenu ve výši 148.000,- Kč/rok s inflační 
doložkou na dobu určitou 5 let tedy do 31.12.2022. 

631/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí se 
stavbou na pozemku p.č. 2694/5 lesní pozemek a na pozemku p.č. 2694/1 lesní pozemek, vše v k.ú. Bělá 
pod Bezdězem ve vlastnictví pana ………., Laurinova 310/41 Mladá Boleslav. 

632/2017 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ve funkci Valné 
hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. schvaluje navýšení hrubého měsíčního platu pro 
jednatele společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. v předložené výši.   

 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:08 hodin. Další jednání rady bude 15. 01. 2018 od 15:30 hod.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 19. 12. 2017 
 
 
 

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

 místostarosta města                   starostka města          


