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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 02/2018 konaného dne  29.01. 2018 od 15:34 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 
Ing. Rudolf Kouba, člen rady 
Libor Šimůnek, člen rady 
 

Omluveni: Bc. Radek Fejfar, člen rady 
 
Ostatní přítomni: Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ, Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM, Iva 
Svobodová, referentka odboru RaMM, Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM. 
 
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.30/2018) 
 
V 15:36 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
2. RaMM 
Majetek 
a) Schválení zásad prodeje bytů v majetku města Bělá pod Bezdězem – Lidové domy 
 
                   Hlasování 4-1-1 (usnesení č.31/2018) 
                
b) Zveřejnění pronájmu prostoru sloužícího podnikání – Masarykovo nám. č.p.148 
RM navrhla zveřejnit pronájem prostor sloužící podnikání do 05.03.2018. 
        
     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.32/2018) 
c) Žádost o souhlas k zápisu stavby do katastru nemovitostí  
 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.33/2018) 
 
d) Ukončení nájmu a zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č.422/1 – p. ……….. 
 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.34/2018)  
 
 
V 15:48 hod. se k jednání RM připojila Iva Svobodová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálům.  
 
e) Žádost o bezplatnou výpůjčku sportovní haly 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.35/2018)   
                                                                   
f) Žádost o bezplatný pronájem sportovní haly 
     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.36/2018)   
         
g) Nabídka prodeje pozemků v k.ú. Bělá pod Bezdězem p.č.1914/2, p.č. 1635/9 a p.č. 1630 – informace 
Bez usnesení. 
 
RM doporučila odboru RaMM jednat o koupi pozemků do vlastnictví města. 
          
 h) Studie využití Zámku 
     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.37/2018) 
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i) Žádost o koupi části městského pozemku v k.ú. Vrchbělá – SPS Bakov nad Jizerou 
 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.38/2018) 
 
j) Žádost o pronájem rybníku Vrchbělá 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.39/2018) 
 
V 16:03 hod. se k jednání RM připojila Ing. Pavla Rylichová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům.  
 
Investice 
k) Zadání zpracování projektové dokumentace „Centralizace ZŠ I. etapa – družina“  

               
Hlasování 5-1-0 (usnesení č.40/2018) 

 
l) Nové odběrové místo, Družební ul. 
      
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.41/2018) 
 
m) VZ „Projektová dokumentace – ul. Bezdězská a okolí“ – kanalizace 
     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.42/2018) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 2h), 2i). 
 
 
V 16:20hod. se k jednání RM připojila Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ a podala komentář k materiálům. 
 
3. Školství 
MŠ 
a) Návrh na schválení přijetí sponzorského daru Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  
        
     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.43/2018) 
 
b) Inspekční zpráva - informace 
Bez usnesení. 
 
4. MKZ  
a) Přijetí daru – použití rezerv. fondu 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.44/2018) 
 
b) Přijetí daru – použití rezerv. fondu 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.45/2018) 
 
5. Ostatní 
a) Žádost o schválení financování  TOI na akci „Masopustní veselí“ 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.46/2018) 
 
 
b) VZMR – výběr dodavatele – Zajištění bezpečnostních služeb na území města Bělá pod Bezdězem  
Materiál byl odložen.       
 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 29. 01. 2018 
 

30/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 
jednání rady města dne 29. 01. 2018. 
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31/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zásady 

prodeje bytů v Lidové ulici v předloženém znění. 
32/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 148, Masarykovo nám., Bělá pod 
Bezdězem za účelem podnikání za roční nájemné 23.670,- Kč s inflační doložkou. 

33/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí se 
stavbou na pozemku p.č. 2694/1 lesní pozemek v k.ú. Bělá pod Bezdězem v podílovém spoluvlastnictví 
paní ………., Bazovského 1119/3 Praha 6, paní ………., Černokostelecká 908/12, Praha 10 a ………., 
Karafiátova 2312/44, Praha 10. 

34/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ruší nájemní 
smlouvu s paní ………., Mladoboleslavská 700, 294 21 Bělá pod Bezdězem a schvaluje zveřejnění 
záměru města pronájem části pozemku p.č. 422/1 trvalý travní porost o výměře 110 m2 v k.ú. Bělá pod 
Bezdězem. 

35/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
výpůjčku sportovní haly dne 4.2.2018 v době od 9:00 do 12:00 hodin pro test pohybové výkonnosti žáků 
panu Františku Šindelářovi zastupujícímu oddíl házené TJ Sokol Bělá pod Bezdězem. 

36/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
výpůjčku sportovní haly dne 10.4.2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin  Policii České republiky, 
Obvodnímu oddělení Bělá pod Bezdězem.     

37/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit Studii využití Zámku zpracovanou Projektovým 
ateliérem pro architekturu a pozemní stavby, společnost s.r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
v červenci 2017. 

38/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem prodej části pozemku p.č. 551/9 ostatní plocha o výměře 414 m2 
v k.ú. Vrchbělá i s jímkou firmě SPS servis a programování strojů, s.r.o., IČO: 26453452, Husova 415, 
294 01 Bakov nad Jizerou za cenu 82.800,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí zpracování 
geometrického plánu i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

39/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění neschvaluje 
pronájem městských pozemků  p.č. 525/47 vodní plocha o výměře 3757 m2 a p.č. 532 vodní plocha o 
výměře 8641 m2 v k.ú. Vrchbělá Českému rybářskému svazu z.s., místní organizaci, U Střelnice 317, Bělá 
pod Bezdězem, zastoupené panem Ing. Miloslavem Neumanem jednatelem MO. 

40/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle čl.XI. vnitřní 
směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schvaluje udělení výjimky ze směrnice 
z důvodu návaznosti zpracovanou studii, souhlasí s cenovou nabídkou 1.380.000,- Kč bez DPH a zadává 
vypracování projektové dokumentace na akci „Centralizace ZŠ I. etapa - družina“, společnosti Rh-arch 
s.r.o., Nekázanka 9, 110 00 Praha 1. 

41/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí se 
stavbou „Bělá p. B., Družební, p. č. 1060/3, ………. – IV-12-6022363“ v rozsahu dle přiložené situace za 
podmínky, že veškeré povrchy budou po realizaci uvedeny do původní podoby, plastový pilíř nebude 
zasahovat do pozemku p. č. 1060/1 v k. ú. Bělá pod Bezdězem, a že bude sepsána smlouva o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene. 

42/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje navýšení 
ceny na projekt „Projektová dokumentace – ul. Bezdězská a okolí“ o 199.440 Kč bez DPH za 
vyprojektování dešťové kanalizace a zároveň schvaluje podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě 
č. 4/RaMM/2017 uzavřené se společností Laboro atelier s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň. 

43/2018 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 500,- Kč Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci. 

44/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přijetí 
finančního daru ve výši 927,-Kč a jeho použití ve výši 927,-Kč z rezervního fondu na 15. reprezentační 
ples města Bělá pod Bezdězem dle předloženého návrhu.                            

45/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přijetí 
finančního daru ve výši 3.000,-Kč a jeho použití ve výši 3.000,-Kč z rezervního fondu na kulturní akce 
MKZ Bělá pod Bezdězem dle předloženého návrhu.      
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46/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

objednání a financování mobilního WC – TOI na akci „Masopustní veselí“, která se koná dne 10.02.2018 
v Bezdědicích. 

 
 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:05 hodin. Další jednání rady bude 12. 02. 2018 od 15:30 hod.  
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 30. 01. 2018 
 
 
 
 

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

  místostarosta města                   starostka města          


