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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 11/2018 konaného dne  28.05. 2018 od 15:35  hodin v kanceláři pana 
místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. 
 
Přítomni: 
Jitka Tošovská, starostka města  v 15:59 hod.      
Lukáš Voleman, místostarosta        
Jaromíra Límanová, členka rady 
 
 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady 
Libor Šimůnek, člen rady 
 

Omluveni:  Bc. Radek Fejfar, člen rady, Ing. Rudolf Kouba, člen rady 
 
Ostatní přítomni: Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM,  
Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM. 
  
Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p. B. byla usnášeníschopná. 
 

Program jednání a stanoviska rady: 
 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.   Hlasování 4-0-0 (usnesení č.233/2018) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:50 hod. se k jednání RM připojil Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru a podal komentář k materiálům. 
 
3. Finanční 
a) Návrh  na schválení individuální dotace v roce 2018 v kompetenci Rady pro EDA cz, z.s., Praha 
 
       Hlasování 4-0-0 (usnesení č.234/2018)   
 
V 15:59 hod. se k jednání RM připojila Jitka Tošovská, počet členů 5. 
 
b) Prominutí úroku z prodlení za dlužný nájem ………. 
 
       Hlasování 4-0-1 (usnesení č.235/2018)   
 
K jednání ZM postupuje materiál 3b). 
 
V 16:04 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala  komentář 
k materiálům. 
 
4. RaMM 
Majetek                                                          
a) Žádost o bezplatnou výpůjčku sportovní haly 
   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.236/2018)   
         
b) Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště – ………. 
        
   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.237/2018)   
 
c) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pod převlékárnou na koupališti – ………. 
 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.238/2018)   
   
d) Žádost o pronájem kabinky na koupališti – ………. 
 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.239/2018) 
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e) Žádost o pronájem kabinky na koupališti – ………. 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.240/2018) 
 
f) Stížnost paní ………. 
  
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.241/2018) 
 
g) Informace o užívání pozemků na základě podané žádosti o propachtování pozemku v k.ú. Bezdědice Družstvem 
Březovice 
 
       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.242/2018) 
 
h) Žádost o povolení projetí při konání novinářské akce – Autosport Promotion 
 
                          Hlasování 5-0-0 (usnesení č.243/2018) 
 
Investice  
 
V 16:15 hod. se k jednání RM připojila Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálu. 
 
i) SoSB o zřízení věcného břemene – prodloužení VO Vrchbělá   
   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.244/2018) 
 
j) Archeologický dohled stavby – Rekonstrukce chodníků Tyršova ul. etapa II. 
 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.245/2018) 
 
5. Správní 
a) Prodloužení nájemní smlouvy – ………. 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.246/2018) 
 
b) Prodloužení nájemní smlouvy – ……… 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.247/2018) 
 
6. Školství 
ZŠ 
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účelově určené dary za rok 2018 – 2. Q. (žádost 2. 
Q./02)  
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.248/2018) 
 
MŠ 
a) Návrh na schválení přijetí sponzorského daru Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  
 
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.249/2018) 
 
7. Lesy 
a) Návrh na zvýšení kvalifikace jednatele Lesů s.r.o. absolvováním kurzu oceňovávní lesa a znalecké minimum 
                  

    Hlasování 5-0-0 (usnesení č.250/2018) 
 
8. Ostatní 
a) Žádost o podporu města  - 25. ročník Vánoční ceny karate    
                Hlasování 5-0-0 (usnesení č.251/2018) 
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 28. 05. 2018 

 
233//2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 

jednání rady města dne 28.05.2018. 
234/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

poskytnutí individuální dotace ve výši 9.500,- Kč a smlouvu o poskytnutí dotace pro EDA cz, 
z.s.Filipova 2013/1 Praha, IČ:24743054na rok 2018 na úhradu nákladů uvedených v žádosti o 
individuální dotaci dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy 
se žadatelem o dotaci. 

235/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města prominutí příslušenství z dluhu na nájemném p. ………, v případě, že bude z jeho 
strany podepsána smlouva (dohoda), ve které se pan ……… zaváže ke stažení všech žalob vedených 
proti městu Bělá pod Bezdězem a pověřuje starostku města  jednáním s advokátní kanceláří 
Musalová, Jansta advokáti v.o.s. k zajištění příslušných dokumentů s protistranou. 

236/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
výpůjčku sportovní haly dne 8.6.2018 v době od 11 do 20 hodin pro společensko-sportovní akci paní 
………., Havlíčkova 79, 472 01 Doksy. 

237/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
krátkodobý pronájem 2 pískových hřišť v areálu koupaliště pro pořádání 3. ročníku turnaje v plážovém 
fotbale dne 7.7.2018 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/hřiště/den Fotbalové akademii Karla Kozmy, z.s., 
Václava Klementa 822, 293 01 Mladá Boleslav.   

238/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část městského pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha o výměře 23 m2 
v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

239/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
pronájem kabiny č. 27 – přední na koupališti v Bělé pod Bezdězem nájemci paní ………., Masarykovo 
náměstí 25, 294 21 Bělá pod Bezdězem, s platností od 1.6.2018 na dobu neurčitou za celkovou cenu 
740,- Kč/rok.  

240/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
pronájem kabiny č. 16 – přední na koupališti v Bělé pod Bezdězem nájemci paní ………., Pohotovostní 
osada 1043, 294 21 Bělá pod Bezdězem, s platností od 1.6.2018 na dobu neurčitou za celkovou cenu 
740,- Kč/rok.  

241/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
podanou stížnost a ukládá odpovědět paní PhDr. ………., že rada města si stojí za rozhodnutím ze dne 
13.11.2017 usnesení č. 548/2017 kde schvaluje přílohu č. 1 k provoznímu řádu koupaliště, ve které je 
uvedeno, že majitel chaty nebo převlékárny zaplatí 2 permanentky v hodnotě 2 x 320,-Kč. 

242/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
informaci o užívání pozemků sousedících s pozemkem p.č. 805/1 ostatní plocha v k.ú. Bezdědice. 

243/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 525/1 ostatní plocha o výměře cca 10.000 m2 v k.ú. Vrchbělá od 23.6.2018 
do 24.6.2018 za nájemné ve výši 5.000,- Kč/den společnosti Autosport Promotion, Do Čertous 2622/14, 
193 00 Praha 9  za dodržení podmínek   
1) nevjíždění sjezdem do rokle v bodě 1, 3 (viz. zákres), a to z důvodu vzniku introskeletové eroze půdy 
s největší pravděpodobností způsobené sjezdy motorových vozidel, 
2) nevjíždět vozidly na část pozemku p.č. 525/1 v k.ú. Vrchbělá, která je součástí CHKO Kokořínsko – 
Máchův kraj, 
3) zákaz jakéhokoliv kácení dřevin či jiné poškozování dřevin, 
4) sjíždět do rokle v bodě 2 za podmínky, že po akci bude povrch půdy upraven tak, aby nedocházelo 
k erozi půdy, 
5) souhlasí s konáním akce na rovinaté části pozemku p.č. 525/1 v k.ú. Vrchbělá, a to ve stávajících 
nekatastrovaných cestách za podmínky, že po akci bude povrch půdy uveden do původního stavu. 

244/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 
s uzavřením SoSB o zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést 
stavbu, mezi Městem Bělá pod Bezdězem a paní ………., Smetanova 478, 294 21 Bělá pod Bezdězem 
v předloženém znění. 
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245/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

provedení archeologického průzkumu při stavbě Rekonstrukce chodníků Tyršova ul. etapa II., ve dnech 
16 - 23.5.2018. 

246/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, v ulici Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem paní 
………. na tři roky, tedy do 31.05.2021. 

247/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, v ulici Husova 486, Bělá pod Bezdězem panu ………. na tři 
roky, tedy do 31.05.2021. 

248/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přijetí 
účelově určených darů za druhé čtvrtletí roku 2018 v příspěvkové organizaci Základní škola Bělá pod 
Bezdězem v hodnotě 6.000,00 Kč. 

249/2018 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  4.000,- Kč Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci. 

250/2018 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., souhlasí s vysláním jednatele na kurz 
oceňování lesa. 

251/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje Oddílu 
KARATE TJ Auto Škoda Mladá Boleslav podporu při 25. ročníku „Vánoční ceny mládeže karate 2018“ 
a zároveň schvaluje nákup 2 ks pohárů pro vítěze a účast zástupce města při vyhlašování vítězů a 
předávání cen. 

 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:26 hodin. Další jednání rady bude 11. 06. 2018 od 15:30 hod.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 28. 05. 2018 
 
 
 
 

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

          místostarosta města                             starostka města          


