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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 20/2018 konaného dne 08. 10. 2018 od 15:30 hodin v kanceláři pana 

místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. 

 

Přítomni: 

Jitka Tošovská, starostka města 

Lukáš Voleman, místostarosta 

Jaromíra Límanová, členka rady 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady 

Ing. Rudolf Kouba, člen rady 

 

 

 

 

 

Omluveni: Bc. Radek Fejfar, člen rady, Libor Šimůnek, člen rady 

  

Ostatní přítomni: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ,  Viliam Matoušek, vedoucí FO, Iva Svobodová, referentka 

odboru RaMM, Jana Kodriková, referentka odboru ŽP. 

  

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p. B. byla usnášeníschopná. 

 

Program jednání a stanoviska rady: 

Diskuse: 

J. Tošovská – oznámila RM výsledek žádosti o poskytnutí investiční dotace na rok 2019 - Výzvy na pořízení 

cisternové automobilové stříkačky pro dobrovolné hasiče. Naše žádost splňovala všechny podmínky, přidělení dotace 

bude podle pořadníku. 

 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.  Hlasování 5-0-0 (usnesení č.433/2018) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 

 

V 15:38 hod. se k jednání RM připojil p. Viliam Matoušek, vedoucí odboru FO a podal komentář k materiálům. 

 

3. Finanční 

SB 

a) Prodloužení nájemní smlouvy – p………… 

       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.434/2018) 

  

b) Prodloužení nájemní smlouvy – p…………, p………… 

Hlasování5-0-0- (usnesení č. 435/2018) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy - …………. 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 436/2018) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – p…………. 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 437/2018) 

e) Prodloužení nájemní smlouvy – p…………. 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 438/2018) 

 

V 15:52 hod. se k jednání RM připojila p. Iva Svobodová, referentka odboru RaMM a podala komentář k materiálům. 

 

4. RaMM 

Majetek 

a) Smlouva o zřízení věcného břemene – ul. Mělnická, Tyršova 

       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.439/2018) 

 

b) Zveřejnění záměru pronájmu garáže u hasičárny 

       Hlasování 5-0-0 (usnesení č.440/2018) 
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c) Žádost o koupi městského pozemku - ……….. 

      materiál byl odložen, k projednání na místě 

        

5. Dotace 

a) Přihlášení do programu Regenerace MPZ a MPR na rok 2019 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.441/2018) 

 

V 16:01 hod. se k jednání RM připojila p. Jana Kodriková, referentka odboru životního prostředí. 

 

6) Odbor výstavby a životního prostředí 

a) Realizace projektu „Obnova ovocného stromořadí Hlínoviště – Bělá pod |Bezdězem“ 

materiál bez usnesení, pouze na vědomí 

 

7.) Ostatní 

a) Návrh odměn fotografům 

materiál byl odložen 

RM podala návrh k výrobě kalendáře města Bělá pod Bezdězem, fotografie budou vybrány mimo soutěž. 

 

b) Žádost o poskytnutí finančního daru 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.442/2018) 

 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 08. 10. 2018 

 

433/2018     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje program  

jednání rady města dne 24.09.2018. 

434/2018    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20, Husova 485, Bělá pod Bezdězem paní ………… na dobu 

neurčitou. 

435/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Lidová 778, Bělá pod Bezdězem panu …………., …………..  

na dobu neurčitou. 

436/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje  

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem manželům ………… na dobu 

neurčitou. 

437/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Lidová 776, Bělá pod Bezdězem paní ………… na tři měsíce, 

tedy do 31.01.2019. 

438/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Jiráskova 455, Bělá pod Bezdězem paní ………… na jeden 

rok, tedy do 31.10.2019. 

439/2018    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje návrh smlouvy o 

zřízení věcného břemene č. EP-12-6002523/VB01 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou 

povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČ : 24729035 jako stranou oprávněnou. 

440/2018     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout prostor nesloužící k podnikání – garáž o výměře 14 m² na stp.č. 

1128/2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem dle zákresu v KM za cenu 8.363,- Kč/rok s inflační doložkou. 

441/2018     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje podání 

žádosti o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

ČR dle usnesení vlády č.209/90 na rok 2019. 

442/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění neschvaluje 

poskytnutí finančního daru MŠ v Dolní Krupé. 
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Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:20 hodin. Další jednání rady bude 22. 10. 2018 od 15:30 hod.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 11. 10. 2018 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

             Lukáš Voleman                                                                   Jitka Tošovská 

                     místostarosta                     starostka města          

 

 

 

 

 


