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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 04/2018 konaného dne  26.02. 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: Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Ing. Libuše Tichá, hospodářka školy, Jana 
Hanibalová, účetní ZŠ, Jaroslava Karlová, účetní MŠ, Ing. Dagmar Čermáková, účetní MKZ, Iva Svobodová, 
referentka odboru RaMM, Stanislava Blechová, referentka 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.75/2018) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:40 hod. se k jednání RM připojil Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
3. Finanční 
a) Inventarizace majetku města Bělá pod Bezdězem 
                   Hlasování 7-0-0 (usnesení č.76/2018) 
                
b) Časový harmonogram pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v r. 2018 a složení komise pro posuzování 

žádostí o půjčky Fondu rozvoje bydlení. 
 
     Hlasování 7-0-0 (usnesení č.77/2018) 
 
V. Matoušek, vedoucí finančního odboru informoval Radu města, že ve dnech 19. 2. – 20. 2. 2018 proběhl Krajským 
úřadem Středočeského kraje audit (přezkoumání hospodaření), při auditu nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
V 15:45 hod. se k jednání RM připojila Ing. Libuše Tichá, hospodářka školy a Jana Hanibalová, účetní ZŠ, a podaly 
komentář k materiálům.  
 
4. Školství 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Hospodářský výsledek za rok 2017 a jeho rozdělení 
do fondů 
 
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.78/2018)  

 
b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Rozpočet na rok 2017 – úprava – rozpočtové 
opatření 
                  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.79/2018) 
             
c) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účetní uzávěrka za rok 2017 

 
                  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.80/2018) 
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d) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Splnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2017 
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.81/2018) 
 
e) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účelově určené dary za rok 2018 – 1. Q. (žádost 1. 
Q./01)  
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.82/2018) 
 
V 15:52 hod. se k jednání RM připojila Jaroslava Karlová, účetní MŠ a podala komentář k materiálu.  
 
MŠ 
a) Schválení účetní závěrky a  hospodářského výsledku za rok 2017 Mateřské školy Bělá pod  Bezdězem, příspěvkové 
organizace. Návrh na pokrytí ztráty z rezervního fondu. 
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.83/2018) 
 
V 15:56 hod. se k jednání RM připojila Ing. Dagmar Čermáková, účetní MKZ a podala komentář k materiálům. 
  
5. MKZ  
a) Účetní závěrka za r. 2017 
     Hlasování 7-0-0 (usnesení č.84/2018) 
 
b) Hospodářský výsledek za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.85/2018) 
 
c) Vyřazení majetku Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.86/2018) 
 
V 16:02 hod. se k jednání RM připojila Iva Svobodová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálům. 
 
6. RaMM 
Majetek 
a) Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Durango s.r.o. – statistické zajištění stropu na zámku 
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.87/2018)   
                                                                   
b) Zámek Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových vod z nádvoří, oprava poškozené kanalizace I. etapa – výběr 
nejvhodnější nabídky   
 
     Hlasování 7-0-0 (usnesení č.88/2018)   
         
c) Žádost o bezplatnou výpůjčku šatny ve sportovní hale 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.89/2018) 
 
 
V 16:08 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
d) Žádost o pronájem části pozemku p.č.422/1 – p. ………. 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.90/2018) 
 
e) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – ………. 
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.91/2018) 
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f) Žádost o odkup části městského pozemku – ………. 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.92/2018) 
 
g) Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště – ……….   
 
Ing. R. Kouba podal protinávrh, pronajmout areál městského koupaliště za celkovou částku 4.000,-Kč na celý víkend a 
o tomto protinávrhu bylo hlasováno. 
 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.93/2018) 
 
h) Pozemek ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – návrh na bezúplatný převod 
místní komunikace 
 
     Hlasování 7-0-0 (usnesení č.94/2018) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 6f), 6h). 
 
7. Správní 
a) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.95/2018) 
 
b) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.96/2018) 
 
c) Usnesení Komise pořádku a bezpečnosti Rady města 
         Hlasování 7-0-0 (usnesení č.97/2018) 
 
d) Výroční zpráva za rok 2017 
        Hlasování 7-0-0 (usnesení č.98/2018) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 7d). 
 
8. Ostatní 
a) Žádost o příspěvek na publikaci „Bezpečně na silnici“.           
        Hlasování 7-0-0 (usnesení č.99/2018) 
 
 
Diskuse: 
Bc. Z. Krenický – informoval Radu města, že dne 28. 02. 2018 proběhne předání prostor bezpečnostní agentury na 
Masarykově nám. čp. 148. Od 01. 03.2018 bude zajišťovat bezpečnostní služby na území města Bělá pod Bezdězem  
firma HENIG – security servis, s.r.o. . 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 26. 02. 2018 
 

75/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 
jednání rady města dne 26. 02. 2018. 

76/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zprávu 
hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města Bělá pod Bezdězem za rok 2017. 

77/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle ZM 
schváleného Statutu fondu rozvoje bydlení od 1. 1. 2007 schvaluje časový harmonogram poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci obytných budov na území města Bělá pod 
Bezdězem v roce 2018 dle předloženého návrhu. Zároveň schvaluje složení 
 komise pro posuzování žádostí o půjčky Fondu rozvoje bydlení 2018 : Stanislav Beran, Iva Svobodová, 
Viliam Matoušek.  
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78/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a §28 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje Hospodářský 
výsledek Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace v hlavní a doplňkové činnosti za 
rok 2017 ve výši – 13 439,50 Kč. Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje pokrytí ztráty z rezervního 
fondu Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. 

79/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje úpravu 
rozpočtu Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za rok 2017 dle předloženého 
návrhu. 

80/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a §28 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje Účetní uzávěrku 
Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2017. 

81/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a §28 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje splnění 
závazných ukazatelů stanovených starostou města Bělá pod Bezdězem pro Základní školu Bělá pod 
Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2017. 

82/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přijetí 
účelově určených darů za první čtvrtletí roku 2018 v příspěvkové organizaci Základní škola Bělá pod 
Bezdězem v hodnotě 6. 450,- Kč. 

83/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, a §28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola 
Bělá pod Bezdězem za rok 2017 ve výši –19.127,06 Kč. Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje 
pokrytí ztráty z rezervního fondu Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. 

84/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 28 zákona 
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění schvaluje Účetní závěrku 
Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za rok 2017. 

85/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 28 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění schvaluje hospodářský 
výsledek Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši 
44.698,21,- Kč a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle předloženého návrhu. 

86/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje vyřazení 
poškozených a zastaralých předmětů Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace dle předloženého návrhu. 

87/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou  DURANGO s.r.o., Svijany 3, 463 46 Příšovice, 
IČO: 49097091a prodloužením termínu dokončení prací do 31.3.2018. 

88/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhoduje, že 
nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Zámek Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových vod 
z nádvoří, oprava poškozené kanalizace I. etapa“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení je 
nabídka uchazeče ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r.o. Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČO: 
28776976, s nabídkovou cenou 535.637,28 Kč bez DPH zároveň Rada města souhlasí se zněním smlouvy 
o dílo na zakázku „Zámek Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových vod z nádvoří, oprava poškozené 
kanalizace I. etapa“. 

89/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
výpůjčku šatny a povoluje používat průchod ze Sokolovny do sportovní haly dne 24.3.2018 v době od 
18:00 do 06:00 hodin pro konání koncertu čtyř rockových skupin panu ………., Hradební 298, 294 21 
Bělá pod Bezdězem. 

90/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 422/1 trvalý travní porost o výměře 110 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu 
………., Přádova 2090, 182 00 Praha 8 za nájemní cenu 110,- Kč/rok s platností od 1.3.2018 na dobu 
neurčitou. 

91/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 989/5 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k.ú. Bělá pod 
Bezdězem. 

92/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města prodat část pozemku p.č. 399/2 lesní pozemek o výměře 95 m2 v k.ú. Bělá pod 
Bezdězem panu ………., U Krupské silnice 636, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou  
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 kupní cenu ve výši 12.350,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí vynětí z lesního půdního fondu a návrh 

na vklad do katastru nemovitostí. 
93/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

krátkodobý pronájem areálu koupaliště pro pořádání hudebního minifestivalu „Setkání legend“ od 
18.5.2018 do 20.5.2018 za nájemné ve výši 4.000,- Kč, vratnou kauci ve výši 20.000,- Kč a úhradu 
energií panu ………., Mladoboleslavská 721, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

94/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č.2751/14 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 165 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 

95/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem paní ………. na tři roky tj. do 
28.02.2021. 

96/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Pražská 862, Bělá pod Bezdězem panu ………. na dobu 
neurčitou. 

97/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
zápis Komise pořádku a bezpečnosti města Bělá pod Bezdězem. 

98/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
Výroční zprávu za rok 2017 o činnosti v oblasti informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím v platném znění a doporučuje předložit Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem.     

99/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
poskytnutí příspěvku společnosti IV-Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha 3, 130 00 na ediční 
titul Mezinárodní policejní asociace pro děti – „Bezpečně na silnici“ ve výši 13.205,-Kč + DPH 21% za 
inzerát. 

 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:45 hodin. Další jednání rady bude 12. 03. 2018 od 15:30 hod.  
 
 
V Bělé pod Bezdězem dne 27. 02. 2018 
 
 
 
 

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

  místostarosta města                   starostka města          


