
Ev. č.: 3150/2018; Č.j: ASIST/1550/2018/Hozn. 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 1 - Zapsala: R.Hoznauerová, asist. 
       Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 

 
Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 17/2018 konaného dne 27. 08. 2018 od 15:30 hodin v kanceláři pana 
místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. 
 
Přítomni: 
Jitka Tošovská, starostka města  
Jaromíra Límanová, členka rady 
Mgr. Květuše Vernerová, členka rady 
Libor Šimůnek, člen rady 
 
 

 
 
 
 

Omluveni: Lukáš Voleman, místostarosta, Bc. Radek Fejfar, člen rady, Ing. Rudolf Kouba, člen rady.  
  
Ostatní přítomni: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru, Stanislava 
Blechová, referentka odboru RaMM, Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM, Jan Mechierek, referent 
odboru RaMM. 
  
Při zahájení jednání rady bylo přítomno 4 členů 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.363/2018) 
 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
V 15:38 hod. se k jednání RM připojil Viliam Matoušek a podal komentář k materiálům.   
 
3. Finanční 
a) Rozpočtové opatření č. 7/2018 
       Hlasování 4-0-0 (usnesení č.364/2018)   
 
b) Poskytnutí finančního daru pro paní ……….. 
       Hlasování 4-0-0 (usnesení č.365/2018)   
 
Vedoucí finančního odboru podal o informaci o přípravě rozpočtu na rok 2019. Na jednání o finančních objemech 
rozpočtu 2019 s předsedou finanční komise a finančního výboru byl stanoven termín pro společné jednání finančního 
výboru a finanční komise o návrhu rozpočtu 2019 na 5.9.2018 od 16,00 hod.. Investiční komise bude jednat o akcích 
na rok 2019 a následující roky dne 29.8.2018. 
 

 
V 15:50 hod. se k jednání RM připojila Stanislava Blechová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 

 
 

4. RaMM 
Majetek 
a) Žádost o povolení k umístění atrakcí LTZ 

       Hlasování 4-0-0 (usnesení č.366/2018) 
 

b) Žádost o pronájem části pozemku pod převlékárnou na koupališti – p. ………. 
 

       Hlasování 4-0-0 (usnesení č.367/2018) 
 

c) Zveřejnění záměru pronájmu – Restaurace na hřišti, Mělnická 284 
 
       Hlasování 4-0-0 (usnesení č.368/2018) 
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d) Žádost o využití rokle a cest na pozemku p.č. 525/81 pro terénní jízdy 
 

       Hlasování 4-0-0 (usnesení č.369/2018) 
 
e) Žádost o zapůjčení prostor pavilonu a jeho blízkého okolí v parku – oznámení akce 
 

       Hlasování 4-0-0 (usnesení č.370/2018) 
 
 

V 15:59 hod. se k jednání RM připojil Jan Mechierek, referent odboru RaMM a podal komentář k materiálu. 
 
Investice 
f) Oznámení nového zjištění požadavku na provedení vzhledu opěrné zdi U Střelnice 
 

                   Hlasování 4-0-0 (usnesení č.371/2018) 
 
 

V 16:02 hod. se k jednání RM připojila Ing. Pavlína Rylichová, referentka odboru RaMM a podala komentář 
k materiálům. 
 
g) Schválení víceprací a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy – MÚ 
 

                   Hlasování 4-0-0 (usnesení č.372/2018) 
 

h) VZ – výměna oken MKZ – výběr nejvhodnější nabídky   
    Hlasování 4-0-0 (usnesení č.373/2018) 
 

i) Schválení studie - vodovod a kanalizace Vazačka 
    Hlasování 4-0-0 (usnesení č.374/2018) 
 

j) Smlouva o právu provést stavbu, VO Vrchbělá - Novodevelop 
      

     Hlasování 4-0-0 (usnesení č.375/2018) 
 

k) Vegetační úpravy – dvůr, Radnice 
    Hlasování 4-0-0 (usnesení č.376/2018) 
 

K materiálu podal komentář tajemník MÚ Bc. Z. Krenický. 
 
l) Řešení obnovy přívodu elektrické energie a zpevněných ploch v areálu Vrchbělá  
 

    Hlasování 4-0-0 (usnesení č.377/2018) 
 

K jednání ZM postupuje materiál 4i). 
 

5. Správní 
a)   Mimořádné odměny členům JSDH  
                                            Hlasování 4-0-0 (usnesení č.378/2018) 
 
 
Diskuse: 
J. Tošovská  -  informovala RM, že novým velitelem stanice HZS v Bělé pod Bezdězem se stal od 1.8.2018 Luděk  
Jakubec.   
- dne 22.8.2018 se účastnila schůzky na VaKu v Mladé Boleslavi, kde nám byly připsány akcie 
- jednání zastupitelstva města se bude konat 19.9.2018 
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 27. 08. 2018 

 
363/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program 

jednání rady města dne 27.08.2018. 
364/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem, dle Zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2018 příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 2.449.975,- Kč na 
93.620.213,73 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 380.000,- Kč na 131.197.967,73 
Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 37.577.754,- Kč. 

365/2018 Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí účelového 
finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro paní ………., bytem Tyršova 35, Bělá pod Bezdězem, ……….. 
Rada města Bělá pod Bezdězem pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí finančního 
daru s uvedeným žadatelem. 

366/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 1119, ostatní plocha o výměře cca 460 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem od 
29.8.2018 do 9.9.2018 za nájemné ve výši 6.000,- Kč panu ………., Hradišská 29, 293 06 Kosmonosy. 

367/2018     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2193/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem s nájemcem 
………., oba bytem U Stadionu 893, 293 01 Mladá Boleslav s platností od 1.9.2018 do 31.12.2024, za 
roční nájemné ve výši 240,- Kč + cena dvou permanentních vstupenek pro dospělé osoby. 

368/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., v platném znění schvaluje zveřejnění záměru 
města pronajmout prostor sloužící podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p. 284, ulice Mělnická, 
Bělá pod Bezdězem (restaurace o výměře 52,74 m2, kuchyň o výměře 8,84 m2, herna o výměře 15,98 m2, 
sklad o výměře 7,7 m2, chodba o výměře 4 m2, soc. zařízení o výměře 16,5 m2 a terasa o výměře 108 m2) 
pro zajištění stravovacích služeb za minimální cenu 60.000,- Kč/rok, kdy nabídky mohou být podány do 
21.9.2018 do 10:00 hodin. 

369/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 525/1 ostatní plocha, p.č. 525/75 ostatní plocha a p.č. 525/81 ostatní plocha 
v k.ú. Vrchbělá od 8.9.2018 do 9.9.2018 za nájemné ve výši 5.000,- Kč/den společnosti 24 hours s.r.o., 
Olomoucká 2332, 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 
 6) souhlasí s projetím pozemku p.č. 525/81 po již v minulosti vyznačených cestách za podmínky, že po 
akci bude povrch půdy uveden do původního stavu. 

370/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje Hnutí 
ANO 2011 bezplatné užití veřejného prostranství na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem za 
účelem uspořádání koncertu v rámci předvolební kampaně pro komunální volby v Bělé pod Bezdězem 
dne 29.9.2018 od 14:00 do 18:00 hodin.   

371/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
požadavek OPP MMB, a to obložení opěrné zdi U Střelnice původním - stávajícím pískovcem.  

372/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s provedením víceprací na akci „Rekonstrukce střechy – MÚ Bělá pod Bezdězem“, za celkovou částku 
60.089,80 Kč bez DPH a zároveň souhlasí s podepsáním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
6/RaMM/2018. 

373/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhoduje, že 
nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „výměna oken MKZ“, zadávanou jako zakázku malého 
rozsahu je nabídka uchazeče Truhlářství Urban, Lidická 502, 552 03 Č. Skalice, IČO: 27501701, s 
nabídkovou cenou 1.608.513,- Kč bez DPH na celou budovu, zároveň Rada města souhlasí se zněním 
smlouvy o dílo na zakázku „výměna oken MKZ“ a dále Rada města souhlasí s rozpočtovým opatřením 
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374/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit studii „Bělá p. B. – Vazačka, studie úprav pro budoucí 
využití areálu, vodovod a kanalizace“ zpracovanou Ing. Evženem Kozákem, 5/2018. 

375/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi 
městem Bělá pod Bezdězem a společností NOVODEVELOP a.s., Příkop 838/6, 60200 Brno – 
Zábrdovice v předloženém znění v rámci investiční akce „Prodloužení vedení veřejného osvětlení 
v lokalitě Vrchbělá“. 

376/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje záměr 
realizace Vegetačních úprav atria městského úřadu v Bělé pod Bezdězem v rozsahu dle vyjádření 
Magistrátu města Mladá Boleslav, OStRM, oddělení památkové péče, č.j.: OStRM – 33282/2018. 

377/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle čl.XI. směrnice č.1/2017 souhlasí s realizací obnovy přívodu 
elektrické energie včetně rozvodů v budově garáží ve Vrchbělé na p.č.525/26 dle předběžného cenového 
odhadu vypracovaného p.Pelantem a souhlasí s realizací obnovy pokládky zámkové dlažby na pč. 514/2 
dle cenové nabídky společnosti Housing4U z důvodu včasného zajištění provozu činností pro které byly 
nemovitosti pronajaty společnosti 24hours s.r.o. 
Rada města Bělá pod Bezdězem ukládá vypracovat rozpočtové opatření na zajištění financování těchto 
akcí a toto předložit ke schválení. 

378/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
mimořádné odměny členům JSDH, kteří se účastnili likvidace rozsáhlého požáru v Bělé pod Bezdězem 
ve dnech 7. a 8.8.2018 v předložené výši. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu JSDH.  

  
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:43 hodin. Další jednání rady bude 10. 09. 2018 od 15:30 hod.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 28. 08. 2018 
 
 
 
 

……………………………            .……………………………. 
          Jaromíra Límanová                                               Jitka Tošovská 

              členka rady města                   starostka města          
 

 
 
 
 


