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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2019 konaného dne 11. 2. 2019 od 16:03 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 

Přítomni:           

Ing. Jaroslav Verner, starosta města                          

Jan Sýkora, místostarosta města                                            

Iveta Orolínová, členka rady 

Mrg. Květuše Vernerová, členka rady     

Radek Pelc, člen rady 

 

 

MUDr. Martin Zelený, člen rady 

Ing. Pavel Girgle, člen rady 

  

Ostatní přítomní: Bc.Zdeněk Krenický MÚ, tajemník 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.67/2019) 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 

 

3. Finanční 

Finance 

a) Rozpočtové opatření č. 1/2019 

     Hlasování 7-0-0 (usnesení č.68/2019) 

 

Do ZM postupuje materiál 3a). 

SB 

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

  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.69/2019) 

b) Výměna bytu 

  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.70/2019) 

4. Investice 

a) Schválení odnětí pozemku plnění funkce lesa - Výsluní 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.71/2019) 

b) Žádost o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.72/2019) 

 

5. RaMM 

Majetek 

a) Informace o podání žádosti o krátkodobý pronájem cesty na Vrchbělé – na vědomí 

  

b) Informace o změně žádosti na pronájem prostoru autobusové zastávky „U koníčka“ – na vědomí 

 

c) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku - p. ……… 

  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.73/2019) 

d) Žádost o odkup městského pozemku – p. ………. 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.74/2019) 

   

Do ZM postupuje materiál 5d). 
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6. Dotace 

a) Záměr – pořízení elektromobilů pro město Bělá pod Bezdězem 

Členové RM diskutovali o tomto materiálu. 

      Hlasování 3-4-0  

    

Materiál nebyl přijat. 

 

 

7. Školství 

MŠ 

a) Žádost o schválení rozpočtových změn 2018 

Diskuse: 

Ing. P. Girgle: můžeme tento materiál odložit a pozvat si paní ředitelku na další RM? 

Ing. J. Verner: jedná se o věci z roku 2018, vše se jen musí srovnat účetně. 

Hlasování 5-0-2 (usnesení č.75/2019) 

b) Schválení účetní závěrky hospodářského výsledku za rok 2018 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.76/2019) 

ZŠ 

a) Rozpočet na rok 2018 – úprava – 3. rozpočtové opatření  

  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.77/2019) 

8. Správní odbor 

a) Vyúčtování hospodaření pečovatelské služby za rok 2018 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.78/2019) 

 

9. TS 

a) Směrnice pro odchyt psů 

Diskuse: 

J. Sýkora: materiál bych odložil, musí se konkretizovat podmínky a pan tajemník ověří relevanci směrnice 

s požadavky ministerstva vnitra. 

 

Materiál byl odložen.   

 

10. Ostatní 

a) Návrh programu zasedání zastupitelstva 

               Hlasování 7-0-0 (usnesení č.79/2019) 

 

b) Založení společnosti Ú aS komunikace Bělá pod Bezdězem s.r.o. 

Členové RM diskutovali o tomto materiálu. 

               Hlasování 3-3-1 

Materiál nebyl projednán. 

 

c) Schválení zahraniční cesty do partnerského města Svätý Jur 

                 Hlasování 7-0-0 (usnesení č.80/2019) 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 11. 2. 2019 

 

67/2019      Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

program jednání rady města dne 11.2.2019. 

68/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2019 příjmová část rozpočtu se 

navyšuje o částku ve výši 238.189,- Kč na 97.637.189,- Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje 

o částku ve výši 8.940.000,- Kč na 131.866.000,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 

34.228.811,- Kč. 
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69/2019     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 778, Bělá pod Bezdězem paní ……….. na půl 

roku, tedy do 31. 08. 2019. 

70/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje  

výměnu bytů panu ………… Lidová 776 byt č. 4 za Lidová 775 byt č. 4 od 1. 3. 2019 . 

71/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

trvalé odnětí plnění funkcí lesa části pozemku p. č. 664/1 v k. ú. Bělá pod Bezdězem, o výměře 

0,2602 m
2
, a části pozemku p. č. 664/124 v k. ú. Bělá pod Bezdězem, o výměře 0,0027 m

2
, dle 

geometrického plánu č. 2446-760/2018. 

72/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

se záměrem stavby kabelového vedení NN investora ČEZ Distribuce, a.s. poz.č. 1996/10 ve 

vlastnictví města Bělá pod Bezdězem. Zároveň Rada města schvaluje návrh Smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022959/VB/001.. 
73/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 196/1 zahrada o výměře 108 m
2
 v k.ú. Březinka pod 

Bezdězem. 

74/2019        Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p.č. 422/37 trvalý travní porost o výměře 47 m
2
 

v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu …………., Přádova 2090, 182 00 Praha 8 za celkovou kupní 

cenu 6.110,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

75/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 28 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

schvaluje rozpočtové změny za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod 

Bezdězem. 
76/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje účetní závěrku 

za rok 2018 a dále schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod 

Bezdězem za rok 2018 ve výši 128 511,42 Kč a jeho převedení do rezervního fondu a fondu odměn. 
77/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje 

úpravu rozpočtu dle Rozpočtového opatření č. 3 Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace za rok 2018 dle předloženého návrhu. 

78/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na 

vědomí výsledek hospodaření Pečovatelské služby v Bělé pod Bezdězem za rok 2018. 

79/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Bělá pod 

Bezdězem, § 6, odst. 1) navrhuje program jednání zastupitelstva města v předloženém znění. 
80/2019  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 radní Mgr. 

Květuší Vernerovou a místostarosty města Bělá pod Bezdězem Jana Sýkory do partnerského města Svätý 

Jur ve dnech 21. – 22. 2. 2019. 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17,30 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 11. 2. 2019 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

          Ing. Jaroslav Verner                                                                      Jan Sýkora 

                           starosta                        místostarosta města          
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