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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 22/2018 konaného dne  19.11. 2018 od 16:05 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 

Přítomni: 

Ing. Jaroslav Verner, starosta města 

Jan Sýkora, místostarosta 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady 

Iveta Orolínová, členka rady 

Ing. Pavel Girgle, člen rady 

Radek Pelc, člen rady 

 

 

 

 

MUDr. Martin Zelený, člen rady 

  

Ostatní přítomni: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Dana Vandlíčková, asistentka starosty 

  

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.457/2018) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 

 

3. Finanční 

Finance 

a) Rozpočtové opatření č. 10/2018 

MUDr. Martin Zelený -  dotaz - kolik platíme pojištění a jakým pojišťovnám. 

Bc. Zdeněk Krenický – do příští RM, která se koná 3. 12. 2018 to bude zjištěno. 

 

      Hlasování 7-0-0 (usnesení č.458/2018) 

 

b) Plnění rozpočtu k 31. 10. 2018 

 

 Hlasování 7-0-0 (usnesení č.459/2018) 

 

c) Nabídka KB na zhodnocení depozit (volných finančních prostředků) 

 

Hlasování 0-7-0 

usnesení nebylo přijato 

 

d) Návrh na schválení individuální dotace v roce 2018 v kompetenci rady pro Útulek Dogsy z.s., Doksy 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 460/2018) 

 

SB 

e) Přidělení bytu 2+k+k č. 2, Lidová 778 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 461/2018) 

K jednání ZM se postupuje materiál 3b). 

 

4. RaMM 

Majetek 

a) Žádost o bezúplatnou výpůjčku sportovní haly 

       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.462/2018) 
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b) Výběr nabídky – odvedení dešťových vod - zámek  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.463/2018) 

 

 

 

c) Schválení pronájmu prostoru sloužícímu k podnikání v objektu aut. zastávky „U Koníčka“ 

Ing. P. Girgle, Mgr. K. Vernerová – musíme zjistit, jestli není nutná rekolaudace objektu a co je k případné 

rekolaudaci potřeba. 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 464/2018) 

 

d) Zveřejnění záměru pronájmu z důvodu změny názvu firmy 

       

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 465/2018) 

 

e) Opětovné zveřejnění záměru pronájmu garáže u hasičárny 

J. Sýkora - pronájem bude podpořen inzerátem ve zpravodaji města. 

 

 Hlasování 7-0-0 usnesení č. 466/2018) 

 

f) Žádost o krátkodobý pronájem prostor restaurace „Na hřišti“ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.467/2018) 

 

5) Investice 

a) Výběr nabídky projektová dokumentace ul. Lidová – vodovod a kanalizace 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.468/2018) 

 

b)Schválení PD autobusová zastávka s čekárnou, Bezdědice 

RM - bude se rozhodovat, jestli proběhne výstavba. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.469/2018) 

 

c) Schválení dodatku ke smlouvě – Centralizace ZŠ, družina 

Projekt je vystaven na úřadě, dokončuje se rozpočet na tuto stavbu a po novém roce začne realizace (výběr dodavatele, 

atd.). 

MUDr. M. Zelený – kdy bude stavba dokončena. 

Ing. J. Verner – předpokládáme, že na školní rok 2020/2021. Bohužel se přišlo o dotace z min. školství, ale zkusíme se 

přihlásit o jinou dotaci. 

Ing. P. Girgle – při vybírání stavitele zohlednit cenu a termín. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.470/2018) 

 

d) Schválení smlouvy o pronájmu nebytového prostoru, kotelna – Tyršova 43 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.471/2018) 

 

6) Správní 

a) Pověření zastupitele výkonem funkce oddávajícího v matričním obvodu Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.472/2018) 

7) Školství 

MŠ 

a) Návrh na schválení přijetí sponzorského daru – p. Baselová 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.473/2018) 
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b) Návrh na schválení sponzorského daru – BWC 2011 s.r.o. 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.474/2018) 

 

8) Lesy 

a) Návrh na změny výše nájemného za lesní pozemky města Bělá pod Bezdězem pro rok 2018 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.475/2018) 

 

 

 

9) Ostatní 

a) Informace – kontrola čerpání dotací z ROP 

materiál bez usnesení, pouze na vědomí 

 

b) Vyhlášení voleb do školské rady 2019 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.476/2018) 

 

c) Jmenování dvou členů školské rady za zřizovatele 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.477/2018) 

 

d) Schválení zahraniční cesty do partnerského města Gross-Bieberau – starosta a místostarosta 

J. Sýkora – jedná se opětovné navázání styku s partnerským městem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.478/2018) 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 19. 11. 2018 

 

457/2018     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program  

jednání rady města dne 19. 11.2018. 

458/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle Zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

rozpočtové opatření č. 10/2018 příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 2.400.589,20 Kč na 

98.109.143,73 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 375.255,20 Kč na 120.859.563,73 

Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 22.750.420,- Kč. 

459/2018   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 31. 10. 2018 - Příjmy ve výši 78.625.957,- Kč, 

výdaje 79.657.423,- Kč.  

460/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje  

poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,- Kč a smlouvu o poskytnutí dotace pro Útulek Dogsy 

z.s.,Komenského 174, 472 01 Doksy, IČ:05774845na rok 2018 na úhradu nákladů uvedených v žádosti o 

individuální dotaci dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy 

se žadatelem o dotaci. 

461/2018  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytu č. 2, Lidová 778, Bělá pod Bezdězem paní ………., trvale bytem Krupská 193, Bělá pod Bezdězem 

(žádost má uplatněnu od roku 2017 a účast na 3 prohlídkách bytů). Náhradník paní ………., trvale bytem 

Nad Kuřivodskou sil. 131E, Bělá pod Bezdězem.  Byt se přiděluje na dobu určitou od 26. 11. 2018 do 

28.02.2019 za nájemné ve výši 50,- Kč/ m
2  

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.
 

462/2018  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

výpůjčku sportovní haly dne 21. 12. 2018 v době od 11 do 20 hodin pro společensko-sportovní akci paní 

………., Havlíčkova 79, 472 01 Doksy. 
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463/2018   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 2. etapa“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení je 

nabídka uchazeče S-Vision s.r.o., Staňkov 16, 507 82 Pecka, IČO: 04474694, s nabídkovou cenou 

389 398,61 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 2. etapa“. 

464/2018  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy s panem ………., Arnoštská 33, 294 21 Bělá pod Bezdězem, na prostor 

sloužící podnikání o celkové výměře 18,76 m², v objektu autobusové zastávky „U Koníčka“ v Bělé pod 

Bezdězem za roční nájemné 12.514,- Kč s inflační doložkou, a to na dobu neurčitou s podmínkou, že 

usnesení bude účinné od data předložení oprávnění k podnikání. 

465/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru 

města pronajmout prostor sloužící podnikání v objektu ulice Arnoštská 33, Bělá pod Bezdězem o výměře 

obchodu a skladu 197,30 m² a sociálního zařízení o výměře 7,76 m² za cenu 138.678,- Kč/rok s inflační 

doložkou. 

466/2018    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, kdy 

žádosti mohou být podány do 21.12.2018. 

467/2018  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

krátkodobý pronájem prostoru restaurace Na hřišti dne 1.12.2018 panu ………., Berkova 1420, 294 21 

Bělá pod Bezdězem za nájemní cenu 500,-Kč/den. 

468/2018   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 rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou na 

veřejnou zakázku „PD – Bělá pod Bezdězem, ul. Lidová vodovod a kanalizace“, zadávanou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném dne 23.10.2018, je nabídka uchazeče fa. SDP Litvínov 

spol. s.r.o. Chudeřínská 44, 436 01 Litvínov, IČ:25010018, a to s cenou ve výši 185.000,- KČ bez DPH. 

V návrhu smlouvy o dílo bude aktualizován údaj zastoupeného na Ing. Jaroslav Verner, starosta. 

469/2018  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném schvaluje projektovou 

dokumentaci na akci „Autobusová zastávka s čekárnou – Bezdědice“. 

470/2018 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí se 

zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/RaMM/2018 na akci „Centralizace ZŠ I. etapa - družina“ se 

společnosti Rh-arch s.r.o., Nekázanka 9, 110 00 Praha 1 a doporučuje smlouvu podepsat. 

471/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy na nebytový prostor kotelny o výměře 3,89 m
2
 v domě Tyršova čp. 43 v Bělé pod 

Bezdězem za cenu 2.788,- Kč/ rok s ………., Plužná 8, 294 23 p. Čistá u Ml. Boleslavi. 

472/2018  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení v platném znění 

a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pověřuje členy zastupitelstva Jitku Tošovskou a 

Lukáše Volemana výkonem oddávajícího v matričním obvodu Bělá pod Bezdězem ve volebním období 

2018 – 2022. 

473/2018    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 6 400,- Kč Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci. 

474/2018    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 15 000,- Kč Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci. 

475/2018  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a při výkonu funkce 

Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., schvaluje změnu výše nájemného za 

pozemky ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem na 400 000 Kč za rok 2018. 

476/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

harmonogram přípravy voleb do školské rady při Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace v předloženém znění a vyhlašuje termín voleb pro ZŠ Máchova na 17. 1. 2019 a pro ZŠ 

Tyršova na 17. 1. 2019. 

477/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění volí jako členy 

Školské rady za zřizovatele Jana Sýkoru a Mgr. Květuši Vernerovou, a to při Základní škole Bělá pod 

Bezdězem, příspěvková organizace pro období 2019 - 2022. 
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478/2018   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zahraniční 

cestu starosty města Bělá pod Bezdězem Ing. Jaroslava Vernera s manželkou a místostarosty města Bělá 

pod Bezdězem Jana Sýkory s manželkou do partnerského města Gross-Bieberau ve dnech 7. – 8. 12. 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:31 hodin.  

 

 

 

 

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne 23. 11. 2018 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

          Ing. Jaroslav Verner                                                                      Jan Sýkora 

                           starosta                        místostarosta města          

 

 

 

 

 


