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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 06/2018 konaného dne  26.03. 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, Iva Svobodová, referentka odboru RaMM, Stanislava 
Blechová, referentka odboru RaMM, Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM a 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.123/2018) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:44 hod. se k jednání RM připojil Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
3. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 28. 02. 2018 
                 Hlasování 7-0-0 (usnesení č.124/2018) 
 
b) Rozpočtové opatření č. 2/2018 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.125/2018) 
 
 
c) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílu a zájmovou činnost v roce 2018 v kompetenci Rady – 
programy č. 1, 2, 3. 
 
L. Šimůnek podal protinávrh -  dotace Balloon Club Bílá Hlína – částka 114.500,-Kč a o tomto protinávrhu bylo 
hlasováno.  
 
   Hlasování 6-0-1 (usnesení č.126/2018) 
 
d) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílu a zájmovou činnost v roce 2018 v kompetenci ZM – program 
č.1, 3. 
 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.127/2018) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 3a), 3b), 3c). 
 
V 16:15 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
4. RaMM 
Majetek 
a) Ukončení nájemní smlouvy na kabinku č. 4 – ………. 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.128/2018)   
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b) Ukončení nájemní smlouvy na kabinku č. 25 – ………. 
   Hlasování 7-0-0 (usnesení č.129/2018)   
         
c) Ukončení nájemní smlouvy na kabinku č. 18 – ………. 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.130/2018) 
 
 
d) Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2871/1 - ………. 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.131/2018) 
 
V 16:19 hod. jednání RM opustil L. Volelman, počet členů 6. 
 
e) Žádost o průjezd techniky za účelem kultivace biotopu na Vrchbělé 
 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.132/2018) 

 
f) Žádost o souhlas s umístěním včelstev na městském pozemku – ……….  
 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.133/2018) 
 
V 16:25 hod. se k jednání RM připojil L. Voleman, počet členů 7. 
 
g) Smlouva o zřízení věcného břemene – ulice Radechovská  
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.134/2018) 
 
h) Žádost o krátkodobý pronájem pozemku p.č. 525/81 – Autosport Promotion  
             
   Hlasování 6-1-0 (usnesení č.135/2018) 
 
i) Žádost o povolení cirkusového představení 
   Hlasování 7-0-0 (usnesení č.136/2018) 
 
j) Ukončení krátkodobého pronájmu restaurace „Na hřišti“ – ………., ………. 
 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.137/2018) 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.138/2018) 
 
k) Schválení prodeje části městského pozemku – ………. 
               Hlasování 7-0-0 (usnesení č.139/2018) 
 
V 16:29 hod. se k jednání RM připojila Iva Svobodová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálům. 
 
V 16:33 hod. jednání RM opustil Bc. R. Fejfar, počet členů 6. 
 
l) Žádost o koupi části městského pozemku – ………. 
                Hlasování 5-0-1 (usnesení č.140/2018) 
 
V 16:35 hod. se k jednání RM připojil Bc. R. Fejfar, počet členů 7. 
 
m) Žádost o koupi části městského pozemku – skauti 
 
RM pověřuje odbor RaMM, aby zahájil jednání se skauty o pronájmu části městského pozemku. 
 

   Hlasování 7-0-0 (usnesení č.141/2018) 
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V 16:41 hod. se k jednání RM připojila Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálu. 
 
Investice 
n) Nové odběrové místo, Bezdědice a SoSB 

    Hlasování 7-0-0 (usnesení č.142/2018) 
 

o) Stavba vedení NN, ul. Táborová 
    Hlasování 7-0-0 (usnesení č.143/2018) 

 
p) SoBS na nové odběrové místo, VO U Sedřezy 

    Hlasování 7-0-0 (usnesení č.144/2018) 
 

V 16:46 hod. jednání RM opustila Mgr. K. Vernerová, počet členů 6. 
 
r) Kanalizační přivaděč Vrchbělá – smlouva o zřízení služebnosti 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.145/2018) 
 
V 16:47 hod. se k jednání RM připojil Jan Mechierek, referent odboru RaMM a podal komentář k materiálům. 
 
s) Oznámení společného jednání o změně č. 1 ÚP obce Čistá, Ev.č. 1055/2018 
 
   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.146/2018) 
t) Návrh umístění nové budovy garáží JSDH Bělá pod Bezdězem 
Diskuse: 
Bc. R. Fejfar – – konzultoval jsem řešení s velitelem stanice HZS ČR a řešení je z technicko - provozního hlediska 
nevyhovující. 
Zároveň doporučuji, aby byl při projednávání na místě přítomen ppor. Jan Niko, velitel stanice HZS Bělá pod 
Bezdězem. 
Odbor RaMM zajistí schůzku s Ing.Arch.V. Kučerou, velitelem JSDH, velitelem stanice HZS ČR a vedením města. 
 
Materiál byl odložen. 
        
u) Žádost o vyjádření k cyklistickému závodu 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.147/2018) 
 
v) Investiční záměr – PD pro rekonstrukci chodníků České ulice 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.148/2018) 
 
w) Výběr dodavatele – oprava komunikace, chodníků v ulici Jiráskova. Krátká, Tréglova a Fortenská   
 
     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.149/2018) 
 
K jednání ZM postupuje 4k), 4l), 4m)., 
 
5. Správní 
K materiálům podala komentář starostka města Jitka Tošovská. 
 
a) Přidělení bytu 1+k+k, č. 10, Jiráskova 455, Bělá pod Bezdězem 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.150/2018) 
 
b) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.151/2018) 
 
V 17:14 hod. jednání RM opustila J. Tošovská, počet 5. 
 
c) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.152/2018) 
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V 17:16 hod. se k jednání RM připojila J. Tošovská, počet členů 6. 
 
d) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.153/2018) 
 
e) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.154/2018) 
 
f) Prodloužení nájemní smlouvy – ……… 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.155/2018) 
 
6. Školství 
MŠ 
a) Souhlas RM s vyřazením nepotřebných, poškozených a zastaralých předmětů Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizace  
 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.156/2018) 
 
7. TS 
a) Nájem za hrobové místo 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.157/2018) 
 
b) Nájem za urnové okénko, manipulace s urnami 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.158/2018) 
 
V 17:29 hod. jednání RM opustil L. Voleman, počet členů 5. 
 
c) Výkop hrobu a pronájem kaple 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.159/2018) 
 
d) Platba za exhumaci ostatků starších 20 let z hrobu a z hrobky  
  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.160/2018) 
 
V 17:32 hod. se k jednání RM připojil L. Voleman, počet členů 6. 

 
8. Lesy 

a) Zpráva o hospodaření společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. za rok 2017 

           Hlasování 6-0-0 (usnesení č.161/2018) 
 

b) Rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2017 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.162/2018) 
 
c) Návrh výše nájemného za lesní pozemky města Bělá pod Bezdězem pro rok 2018 
 
                Hlasování 6-0-0 (usnesení č.163/2018) 
 
9. Ostatní 
a) Delegování zástupce města pro účast na jednání VH společnosti VaK MB, a.s. 
         
      Hlasování 6-0-0 (usnesení č.164/2018) 
 
b) Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě č.51221178 s operátorem T-Mobile 
       Hlasování 6-0-0 (usnesení č.165/2018) 
 
K jednání ZM postupuje materiál 9a). 
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 26. 03. 2018 

 
123/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 

jednání rady města dne 26. 03. 2018. 
124/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit stav plnění rozpočtu města k 28. 02. 2018 - Příjmy ve výši 17.137.552,- Kč, 
výdaje 9.739.602,- Kč.  

125/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2018 příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 
ve výši 294.720,73 Kč na 90.194.440,73 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 
203.549,73 Kč na 129.842.169,73 Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 39.647.729,- Kč. 

126/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí 
dotací dle programů č. 1, 2, 3 schválených pro rok 2018 dle předloženého návrhu vyjma dotace pro 
Ballon Club Bílá Hlína, kterou postupuje do zastupitelstva města a pověřuje starostku města podpisem 
veřejnoprávních smluv se zástupci jednotlivých žadatelů o dotaci. 

127/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům pro rok 2018 dle předloženého 
návrhu a doporučuje zastupitelstvu města schválení smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými žadateli. 

128/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s ukončením nájemního vztahu na kabinku č. 4 s paní ………., E. Krásnohorské 1055, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem, a to dohodou k 31.3.2018. 

129/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s ukončením nájemního vztahu na kabinku č. 25 s panem ………., Máchova 1052, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem, a to dohodou k 31.3.2018. 

130/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s ukončením nájemního vztahu na kabinku č. 18 s panem ………., E. Krásnohorské 1061, 294 21 Bělá 
pod Bezdězem, a to dohodou k 31.3.2018. 

131/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2871/1 (díl a) ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Bělá 
pod Bezdězem s panem ………., Tyršova 362, 294 21 Bělá pod Bezdězem dohodou k 31.3.2018.  

132/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění povoluje průjezd 
techniky přes městské pozemky v k.ú. Vrchbělá společnosti BWC 2011 s.r.o., Otakara Březiny 724, 
25082 Úvaly za účelem kultivace biotopu na Vrchbělé. 

133/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s umístěním včelstev na pozemku p.č. 732/2 lesní pozemek v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu ………., 
Paninodvorská 936, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

134/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje návrh 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020207/VB 1 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako 
stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČ : 24729035 jako stranou oprávněnou.  

135/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
krátkodobý pronájem pozemku p.č. 525/81 ostatní plocha o výměře 54.799 m2 v k.ú. Vrchbělá na dny 
6.4., 7.4. a 8.4.2018 za nájemné ve výši 12.000,- Kč firmě Autosport Promotion, zastoupené panem 
Pavlem Mařanem, se sídlem Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9. 

136/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s cirkusovým představením v Bělé pod Bezdězem od 30.3.2018 do 2.4.2018 s podmínkou, že zaplatí 
místní poplatek ve výši 2.000,- Kč.  

137/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje ukončení 
krátkodobého pronájmu prostoru restaurace Na hřišti s paní ………., Česká 96, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem, a to dohodou ke dni 31.3.2018. 

138/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje ukončení 
krátkodobého pronájmu prostoru restaurace Na hřišti s panem ………., Velenského 406, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem, a to dohodou ke dni 31.3.2018. 

139/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města prodat část pozemku p.č. 989/5 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k.ú. Bělá pod 
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Bezdězem panu ………., Tyršova 73, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 
10.400,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí.  

140/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem neprodej části pozemku p.č. 2350/10 trvalý travní porost v k.ú. 
Bělá pod Bezdězem ………., Fortenská 578, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

141/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem neprodej části pozemku p.č. 551/9 ostatní plocha v k.ú. 
Vrchbělá Svazu skautů a skautek České republiky, 40. Oddíl OS „SVORNOST“, Bělá pod Bezdězem, 
z.s., Táborová 532, 294 21 Bělá pod Bezdězem, IČO: 75153262. 

142/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí se 
stavbou „Bezdědice – Bělá p. Bezdězem – p. č. 43/2, p. ………. (IV-12-6020557)“ v rozsahu dle 
přiložené situace a zároveň souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-6020557/02. 

143/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí se 
stavbou „Bělá p. Bezdězem, Táborová, p.č.st.1022, TRIGON MB (IV-12-6022208)“ v rozsahu dle 
přiložené situace a zároveň souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-60222208/VB/001. 

144/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí se 
zřízením nového odběrového místa na pozemku p. č. 3013 v k. ú. Bělá pod Bezdězem a zároveň souhlasí 
s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV, číslo:  

 18_SoBS01_4121387939, uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností ČEZ Distribuce a.s. 
145/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje uzavřít 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemky p.č.  52/1 a 510/1 v k. ú. Vrchbělá mezi 
městem Bělá pod Bezdězem a Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

146/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění nemá námitek 
k Oznámení o projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Čistá. 

147/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění nemá námitek 
k žádosti Spolku amatérských cyklistů k uspořádání cyklistického závodu Bělská vteřina, dne 13.5.2018 
od 11.00 do 15.00 a s ním spojeným uzavření chodníku v trase závodu, a to po dobu závodu. 

148/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění RM schvaluje 
zadání vypracování PD, jako podkladový materiál pro rekonstrukci chodníků České ulice v Bělé pod 
Bezdězem. 

149/2018 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 bere na vědomí skutečnost, že se o VZ 
Oprava komunikace, chodníků v ulici Jiráskova. Krátká, Tréglova a Fortenská nepřihlásil žádný uchazeč. 

150/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přidělení 
bytu č. 10, Jiráskova 455, Bělá pod Bezdězem paní ………., trvale bytem Husova 486, Bělá pod 
Bezdězem (žádost má uplatněnu od roku 2010 a účast na 18 prohlídkách bytů). Náhradník pan ………., 
trvale bytem Jižní 1341, Poděbrady, nyní bytem Jateční 360, Bělá pod Bezdězem.  Byt se přiděluje na 
dobu určitou od 10.04.2018 do 31.10.2018 za nájemné ve výši 70,- Kč/ m2  dle usnesení č. 391/2009, 
s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle usnesení rady města č. 128/2005. 
Nájemné zařizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 

151/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem paní ……… na jeden rok, tedy 
do 31.03.2019. 

152/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Lidová 776, Bělá pod Bezdězem paní ………. na jeden rok, 
tedy do 31.03.2019. 

153/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem slečně ………. na jeden měsíc tj. 
do 30.04.2018. 

154/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, v ulici Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem paní 
………. na jeden rok, tedy do 31.03.2019. 
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155/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, v ulici Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem paní 
……….  na půl roku, tedy do 30.09.2018. 

156/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem projednala dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
souhlasí s návrhem na vyřazení majetku Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace dle 
předloženého návrhu ze dne 26.03.2018.          

157/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje pro 
období od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2019 nájem za hrobové místo 10,- Kč/m2/rok a cenu služeb ve výši 35,- 
Kč/m2/rok, což je 26 % úhrada od nájemců hrobů a 74 % dotace města. Ceny za služby jsou uvedeny 
včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

158/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje pro 
období od 1.4.2018 do 31.5.2019 pronájem okénka v kolumbáriu za částku 100,- Kč/rok, administrativní 
cenu za uložení urny ve výši 65,- Kč, uložení a vyzvednutí urny z urnového okénka za částku 140,- Kč, 
vyzvednutí a uložení urny z urnového okénka s deskou za částku 265,- Kč, uložení urny do společného  
hrobu za částku 365,- Kč, uložení urny do hrobového nebo hrobkového místa za částku 365,- Kč a přesyp 
urny za částku 290,- Kč. Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

159/2018 Rada Města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje pro 
období od 1.4.2018 do 31.5.2019 cenu letního a zimního výkopu hrobu v navrhované výši: 
Letní výkop   do 150 cm  Kč 3.000,- 

              do 200 cm  Kč 4.000,- 
Dětský  do 150 cm  Kč 2.250,- 

     do 200 cm  Kč 3.000,- 
Zimní výkop  do 150 cm  Kč 5.000,- 

              do 200 cm  Kč 6.000,- 
Dětský  do 150 cm  Kč 3.750,- 

     do 200 cm  Kč 4.500,- 
a souhlasí se zachováním ceny za pronájem kaple ve stávající výši Kč 100,-. Ceny za služby jsou 
uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

160/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje pro 
období od 1.4.2018 do 31.5.2019 cenu za exhumaci ostatků starších 20 let z hrobu a z hrobky ve výši 
745,- Kč. Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

161/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem při výkonu funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem 
s.r.o. a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zprávu o hospodaření společnosti 
Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., za rok 2017 v předloženém znění a dosažený zisk 2.033,02 Kč. 

162/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a při výkonu 
funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., schvaluje rozdělení zisku společnosti 
Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., za rok 2017 v celkové výši 2.033,02 Kč takto:   
Rezervní fond ………………………………………………       101,65 Kč 
Nerozdělený zisk……………………………………….……    1.931,37 Kč 

163/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a při výkonu 
funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., schvaluje nájem za pozemky ve 
vlastnictví města ve výši 800.000,- Kč na rok 2018. 

164/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit delegování pro účast na jednání Valné hromady společnosti 
VaK Mladá Boleslav, a.s., konané 14. 6. 2018 v Mladé Boleslavi, zastupitele města Bělá pod Bezdězem 
Jana Sýkoru a jako náhradníka Radka Pelce. 

165/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje dodatek 
č. 1 rámcové smlouvy č. 51221178 s operátorem T-Mobile, zastoupené Ing. Tomášem Hájkem. 

 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:50 hodin. Další jednání rady bude 09. 04. 2018 od 15:30 hod.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 26. 03. 2018 
 
 

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

  místostarosta města                   starostka města          


