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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2018 konaného dne  12.02. 2018 od 15:30 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 
Libor Šimůnek, člen rady 
 

Omluveni:  ------------- 
 
Ostatní přítomni: Iva Svobodová, referentka odboru RaMM, Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM,  
Jan Mechierek, referent odboru RaMM. 
 
Při zahájení jednání rady bylo přítomno 7 členů rady. Rada města Bělá p. B. byla usnášeníschopná. 
 

Program jednání a stanoviska rady: 
 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.     Hlasování 7-0-0 (usnesení č.47/2018) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:43 hod. se k jednání RM připojila Iva Svobodová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálům. 
 
3. RaMM 
Majetek 
a) Schválení dodatku k pronájmu části pozemků a pronájmu kabin v areálu koupaliště 
 
                   Hlasování 7-0-0 (usnesení č.48/2018) 
                
b) Ukončení nájemní smlouvy na kabinku č.20 – ……….. 
     Hlasování 7-0-0 (usnesení č.49/2018) 
 
c) Žádost o krátkodobý pronájem restaurace „Na hřišti“  
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.50/2018) 
 
d) Žádost o krátkodobý pronájem restaurace „Na hřišti“  
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.51/2018)  
e) Záměr zveřejnění pronájmu restaurace „Na Hřišti“  
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.52/2018) 
 
f Žádost o povolení k umístění včelstev – ………. 
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.53/2018)  
4. Dotace 
a) Zápis z jednání Komise pro památky a investice  
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.54/2018)  

 
b) Program Regenerace MPZ a MPR 2018 – schválení obnovy památek – využití dotace   
 
Hlasováno o dvou usneseních. 
                  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.55/2018) 
                  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.56/2018) 
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K jednání ZM postupuje materiál 4b). 
 
 
V 16:02 hod. se k jednání RM připojila Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům.  
 
5. RaMM 
Investice  
 
a) SoSB - nové odběrové místo, Družební ul. 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.57/2018)   
                                                                   
b) Stavební úpravy nádvoří – II. etapa – výběr nejvhodnější nabídky   
 
     Hlasování 7-0-0 (usnesení č.58/2018)   
         
c) Revitalizace sídliště – podzemní kontejnery   
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.59/2018) 
 
V 16:39 hod. jednání RM opustila Mgr. K. Vernerová, počet členů 6. 
 
 
d) Ul. Na Výsluní – cenová nabídka na II. etapu, specifikace zadávacích podmínek 
 
         Hlasování 5-1-0 (usnesení č.60/2018) 
 
e) Zpracování projektové dokumentace „Centralizace ZŠ I. etapa – družina“  
 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.61/2018) 
 
V 16:45 hod. se k jednání RM připojil Jan Mechierek, referent odboru RaMM a podal komentář k materiálům.  
 
 
f) Informace o neúspěšném výběrovém řízení a sloučení záměrů do jedné VZ 
 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.62/2018) 
 
g) Výměna stropního podhledu a elektroinstalací v tělocvičně ZŠ Máchova č.p. 1110, Bělá pod Bezdězem  – výběr 
nejvhodnější nabídky   
      
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.63/2018) 
 
h) Smlouva o dílo s STAVITELSTVÍ ŠTÝS ,  Dr. Nováka 499, 294 71 Benátky nad Jizerou, pro akci  „Výměna 
stropního podhledu a elektroinstalací v tělocvičně ZŠ Máchova č.p. 1110, Bělá pod Bezdězem 
 
     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.64/2018) 
 
6. Odbor výstavby a ŽP 
Odbor výstavby 
 
a) Příspěvek na úpravy staveb v městské a vesnické památkové zóně: Stavba:  „Selská usedlost čp. 19 v Březince“ na 
pozemku stavební parcela parcelní číslo 37/1 v katastrálním území Březinka pod Bezdězem. 
   
     Hlasování 5-0-1 (usnesení č.65/2018) 
ŽP 
a) Likvidace bioodpadu Bělá pod Bezdězem –sběrný dvůr         
                  Hlasování 6-0-0 (usnesení č.66/2018) 
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7. Správní 
a) Vyúčtování hospodaření pečovatelské služby v Bělé p.B. – rok 2017 
 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.67/2018) 
 
b) Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Bělá pod Bezdězem – rok 2017 
 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.68/2018) 
 
8. Školství 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Hrou proti AIDS – bezplatná zápůjčka Městské 
sportovní haly 
         Hlasování 6-0-0 (usnesení č.69/2018) 
 
MŠ 
a) Datum zápisu do Mateřské školy města Bělá pod Bezdězem 
        Hlasování 6-0-0 (usnesení č.70/2018) 
 
b) Přerušení provozu Mateřské školy města Bělá pod Bezdězem v červenci 2018 
   
         Hlasování 5-0-1 (usnesení č.71/2018) 
9. Ostatní 
a) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  
            
        Hlasování 6-0-0 (usnesení č.72/2018) 
 
b) VZMR – výběr dodavatele – Zajištění bezpečnostních služeb na území města Bělá pod Bezdězem  
 
        
        Hlasování 6-0-0 (usnesení č.73/2018) 
 
c) Účast starostky a místostarosty města na zahraniční studijní cestě 2018 
        
        Hlasování 6-0-0 (usnesení č.74/2018) 
 
 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 12. 02. 2018 
 

47/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 
jednání rady města dne 12. 02. 2018. 

48/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
dodatků k nájemní smlouvě na pronájem pozemků a převlékáren (kabinek) v areálu městského koupaliště 
z důvodu navýšení ceny vstupného a pronájmu kabinek.  

49/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s ukončením nájemního vztahu s paní ……….. na pronájem kabinky č. 20, Berkova 244, 294 21 Bělá 
pod Bezdězem ke dni 31.1.2018. 

50/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
krátkodobý pronájem prostoru restaurace Na hřišti dne 19.5.2018 paní ………., Česká 96, 294 21 Bělá 
pod Bezdězem za nájemní cenu 500,-Kč/den. 

51/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
krátkodobý pronájem prostoru restaurace Na hřišti dne 26.5.2018 panu ………., Velenského 406, 294 21 
Bělá pod Bezdězem za nájemní cenu 500,-Kč/den. 
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52/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění ukládá odboru 

RaMM zveřejnit záměr pronájmu restaurace „Na Hřišti“. 
53/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění neschvaluje umístění 

včelstev na pozemku p.č. 921 v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu ………., Paninodvorská 936, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem. 

54/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném bere na vědomí zápis 
komise pro památky a investice ze dne 31.1.2018. 

55/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit využití státní finanční dotace od Ministerstva kultury pro rok 2018 ve výši 
400.000,- Kč v rámci Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na realizaci akce „Kostel Povýšení sv. Kříže – pokračování restaurování výmalby 
kostela – sakristie“ ve výši 200.000,- Kč a „Radnice č. p. 90 – výměna střešní krytiny a s tím související 
práce“ ve výši 200.000,- Kč.  

56/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje finanční 
podíl města Bělá pod Bezdězem v rámci obnovy památek v Programu Regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na akci „Kostel Povýšení sv. Kříže – pokračování 
restaurování výmalby kostela – sakristie“ ve výši 40.000,- Kč. 

57/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu 
č. IV-6022363/01 uzavřenou mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností ČEZ Distribuce a.s., 
zastoupenou společností EJK s.r.o., Dražice nad Jizerou 75, 294 71 Benátky nad Jizerou. 

58/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhoduje, že 
nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Stavební úpravy nádvoří – II. etapa“, zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení je nabídka uchazeče Stavitelství Štýs,  Dr. Nováka 499, 294 71 
Benátky nad Jizerou, IČO: 45107360, s nabídkovou cenou 237.466,06,- Kč bez DPH zároveň Rada města 
souhlasí se zněním smlouvy o dílo na zakázku „Stavební úpravy nádvoří – II. etapa“. 

59/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pověřuje odbor 
RaMM, aby v rámci projektové dokumentace „Revitalizace sídliště“ nechal naprojektovat polopodzemní 
kontejnery na tříděný odpad. 

60/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění nedoporučuje 
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace – ul. Na Výsluní“ se 
společností CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 270 86 135. Rada města 
pouze specifikuje zadání veřejné zakázky tak, že bude projektována jednosměrná komunikace bez 
chodníku s parkovacím pruhem. 

61/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí se zněním 
smlouvy o dílo na akci „Centralizace ZŠ I. etapa - družina“ se společnosti Rh-arch s.r.o., Nekázanka 9, 
110 00 Praha 1 a doporučuje smlouvu podepsat. 

62/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
neuskutečněné výběrové řízení na veřejné zakázky investičního záměru „PD oprava povrchu komunikace 
a oprava zábradlí v ulici Fortenská, Bělá pod Bezdězem“ z důvodu neobdržení žádné nabídky.  
Zároveň Rada města souhlasí se sloučením záměrů vypracování PD úprav a oprav ulic Fortenská, 
Jiráskova, Krátká, Tréglova pro jedno společné oznámení Veřejné zakázky. 

63/2018 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 „Výměna stropního podhledu a elektroinstalací v tělocvičně ZŠ Máchova č.p. 1110, 
Bělá pod Bezdězem“. Nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Stavitelství Štýs,  Dr. Nováka 499, 294 71 
Benátky nad Jizerou, s cenou včetně DPH 21%  v předložené nabídce je 1.375.935,45 Kč. 

64/2018 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 schvaluje Smlouvu o dílo veřejné 
zakázky „Výměna stropního podhledu a elektroinstalací v tělocvičně ZŠ Máchova č.p. 1110, Bělá pod 
Bezdězem“ a to mezi Zadavatelem Město Bělá pod Bezdězem a Zhotovitelem STAVITELSTVÍ ŠTÝS ,  
Dr. Nováka 499, 294 71 Benátky nad Jizerou. 

65/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/200 Sb., o obcích v platném znění a podle pravidel pro 
poskytování příspěvku na úpravy staveb v městské a vesnické památkové zóně nesouhlasí s poskytnutím 
příspěvku panu ………., bytem Březinka 19  294 25 Bělá pod Bezdězem, na stavbu „Selská  
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 usedlost čp. 19 v Březince (oprava a renovace silně poškozeného roubení v zadní části průčelí)“ na 
pozemku stavební parcela parcelní číslo 37/1 v katastrálním území Březinka pod Bezdězem. Komise pro  

 památky projednala dne 31.1.2018 žádost pana ………. a nesouhlasí s poskytnutím příspěvku pro 
nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku. 

66/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo drcení a odvoz odpadu ze Sběrného dvora města Bělá pod Bezdězem se 
společností BIO RECYCLING s.r.o., Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6. 

67/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
výsledek hospodaření Pečovatelské služby v Bělé pod Bezdězem za rok 2017. 

68/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Bělá pod Bezdězem 2017.   

69/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje podporu 
programu Hrou proti AIDS, které uspořádá Základní škola Bělá pod Bezdězem pro osmé a deváté třídy 
18. 06. 2018 v Městské sportovní hale Bělá pod Bezdězem v předloženém návrhu a souhlasí se zápůjčkou 
sportovní haly na uvedený den. 

70/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
datum zápisu dne 14.5.2018 k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole města Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizaci od školního roku 2018/2019.         

71/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem projednala dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
přerušení provozu Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace v době od 02. 07. 2018 
do 20. 07. 2018 a s uvedeným termínem souhlasí.          

72/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zapojení 
Města Bělá pod Bezdězem do mezinárodního projektu „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 
10. března 2018 na budově MKZ.  

73/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle vnitřní 
směrnice č.1/2017 rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Zajištění bezpečnostních 
služeb na území města Bělá pod Bezdězem “, zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu a 
zahájenou dne 04. 01. 2018, je nabídka uchazeče HENIG – security servis, s.r.o., se sídlem 5. května 797, 
470 01 Česká Lípa, IČO 148 66 684, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu dle zadání. 

74/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na 
vědomí účast starostky města Jitky Tošovské a místostarosty Lukáše Volemana  na zahraniční 
studijní cestě SHS ČMS, která se uskuteční ve dnech 19.5. - 26.5.2018. 

 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:30 hodin. Další jednání rady bude 26. 02. 2018 od 15:30 hod.  
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 12. 02. 2018 
 
 
 
 

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

  místostarosta města                   starostka města          


