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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 04/2019 konaného dne 25. 2. 2019 od 16:05 v kanceláři starosty 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.81/2019) 
2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 
3. Finanční 
Finance 
a) Inventarizace majetku města Bělá pod Bezdězem 
    Hlasování 7-0-0 (usnesení č.82/2019) 
 
b) Časový harmonogram pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a složení komise 
 
      Hlasování 7-0-0 (usnesení č.83/2019) 
SB 
a) Návrh na vyhodnocení poptávkového řízení 
Ing. P. Girgle – RM do 100 tisíc se nemusí zabývat zakázkou, je to v kompetenci starosty a místostarosty a nemusí se 
prodlužovat doba uskutečnění a vyčkávání do jednání RM. 
 
staženo z jednání RM 
 
4. Investice 
a) Žádost o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení inženýrské sítě 
 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.84/2019) 
5. RaMM 
Majetek 
a) Zrušení usnesení a zveřejnění záměru pronájmu garáže u hasičárny 
                      Hlasování 7-0-0 (usnesení č.85/2019) 
  
b) Žádost o odkoupení části městského pozemku – p. ………. 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.86/2019) 
c) Žádost o pronájem restaurace Na hřišti 

Hlasování 6-0-1 (usnesení č.87/2019) 
d) Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště – minifestival 
Ing. P. Girgle – město dává na toto sponzorský dar, tak aby bylo uvedeno jako sponzor. 
Mgr. K. Vernerová – 30 00 Kč je dost za pronájem, jednala bych o snížení. 
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Ing. P. Girgle – zajistit, aby si TS zkontrolovaly prostor při předávání, do smlouvy uvést – bez nájmu, ale uhradit 
případné škody 
      Hlasování 7-0-0 (usnesení č.88/2019) 
 
e) Smlouva o připojení odběrného místa – ČEZ, Zámek 
       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.89/2019) 
f) Zápis z jednání památkové komise 
        Hlasování 7-0-0 (usnesení č.90/2019) 
   
Do ZM postupuje materiál 5b). 
 
6. Správní odbor 
a) Výroční zpráva za rok 2018 
                       Hlasování 7-0-0 (usnesení č.91/2019) 
b) Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program 
               Hlasování 7-0-0 (usnesení č.92/2019) 
Do ZM postupuje materiál 6a). 
 
7. Školství 
ZŠ 
a) Účetní uzávěrka za rok 2018 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.93/2019) 
b) Hospodářský výsledek za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů 
               Hlasování 7-0-0 (usnesení č.94/2019) 
c) Splnění závazných ukazatelů za rok 2018 
              Hlasování 7-0-0 (usnesení č.95/2019) 
9. TS 
a) Nájem za hrobové místo 
             Hlasování 7-0-0 (usnesení č.96/2019) 
b) Nájem za urnové okénko, manipulace s urnami 
                      Hlasování 7-0-0 (usnesení č.97/2019) 
c) Platba za exhumaci ostatků 
              Hlasování 7-0-0 (usnesení č.98/2019) 
d) Výkop hrobu a pronájem kaple 
             Hlasování 7-0-0 (usnesení č.99/2019) 
10. Ostatní 
a) Zápis z jednání Komise pro mládež a sport 
MUDr. M. Zelený – nominace do Sportovce roku – měli by hlasovat předsedové sportovních klubů, starosta a 
členové sportovní komise. 
J. Sýkora – do příštího ročníku nominovat sportovce, kteří nepůsobí ve městě ve sportovních klubech, ale jsou 
v nějakém jiném sportovním klubu na vyšší úrovni. 
                      Hlasování 7-0-0 (usnesení č.100/2019) 
 
b) Žádost o projenání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 
            Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 101/2019) 
c) Žádost o sponzorský dar na tisk knihy  

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 102/2019) 
d) Kalendář Místopis Mladoboleslavska 2020 
 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 103/2019) 
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 25. 2. 2019 

 
81/2019      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. 
82/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje Zprávu 

hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města Bělá pod Bezdězem za rok 2018. 
83/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle ZM 

schváleného Statutu fondu rozvoje bydlení od 1. 1. 2007 schvaluje časový harmonogram poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci obytných budov na území města Bělá pod 
Bezdězem v roce 2019 dle předloženého návrhu. Zároveň schvaluje složení komise pro posuzování 
žádostí o půjčky Fondu rozvoje bydlení 2019 : Stanislav Beran, Iva Svobodová, Helena Tomanová.  

84/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí se 
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Smlouvou o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě s cenou jednorázového poplatku za zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

85/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ruší usnesení č. 
23/2019 ze dne 14.1.2019 a 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. 

86/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města prodej části pozemku p.č. 2911/2 ostatní plocha o výměře 62 m² v k.ú. Bělá pod 
Bezdězem panu ……….., Nádražní 880, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 8.060, - Kč 
s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

87/2019        Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., v platném znění schvaluje uzavřením 
nájemní smlouvy s Klubem přátel Bělské kopané, z.s., Mělnická 284, 294 21 Bělá pod Bezdězem na 
prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 284, ulice Mělnická, Bělá pod Bezdězem o celkové výměře 
105,76 m2 za roční nájemné 1 000 Kč s inflační doložkou, a to na dobu určitou do 28. 2. 2020 
s podmínkou, že usnesení bude účinné od data předložení zápisu do spolkového rejstříku. 

88/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
krátkodobou výpůjčku areálu koupaliště pro pořádání hudebního minifestivalu „Setkání legend“ dne 
18.5.2019  panu ……….., Mladoboleslavská 721, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje finanční 
dar ve výši 15.000,- Kč na akci „Setkání legend“ panu ………., Mladoboleslavská 721, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem. 

89/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí se 
zřízením nových odběrových míst na pozemku p. č. 1 v k. ú. Bělá pod Bezdězem a zároveň souhlasí 
s podpisem smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV, číslo: 19_SOP_01_4121496167, 19_SOP_01_4121496160, 19_SOP_01_4121496162, 
19_SOP_01_4121496158 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností ČEZ Distribuce a.s. 

90/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zápis 
Komise pro památky ze dne 4.2.2019. 

91/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
Výroční zprávu za rok 2018 o činnosti v oblasti informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a doporučuje předložit ji Zastupitelstvu města Bělá 
pod Bezdězem. 

92/2019      Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  v platném znění bere na vědomí 
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Bělá pod Bezdězem 2018.   

93/2019  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 Účetní uzávěrku 
Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2018. 

94/2019  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 Hospodářský 
výsledek Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace v hlavní a doplňkové činnosti za 
rok 2018 ve výši 61 938,09 Kč a jeho rozdělení do fondů takto: fond odměn 12 388,00 Kč, rezervní fond 
49 550,09 Kč. 

95/2019  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 splnění 
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závazných ukazatelů stanovených starostou města Bělá pod Bezdězem pro Základní školu Bělá pod 
Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2018. 

96/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pro 
období od 1.4.2019 do 31.5.2020 nájem za hrobové místo 10,- Kč/m2/rok a cenu služeb ve výši 35,- 
Kč/m2/rok, což je 23,5 % úhrada od nájemců hrobů a 76,5 % dotace města. Ceny za služby jsou uvedeny 
včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

97/2019       Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pro 
období od 1.4.2019 do 31.5.2020 pronájem okénka v kolumbáriu za částku 100,- Kč/rok, administrativní 
cenu za uložení urny ve výši 65,- Kč, uložení a vyzvednutí urny z urnového okénka za částku 140,- Kč, 
vyzvednutí a uložení urny z urnového okénka s deskou za částku 265,- Kč, uložení urny do společného 
hrobu za částku 365,- Kč, uložení urny do hrobového nebo hrobkového místa za částku 365,- Kč a přesyp 
urny za částku 290,- Kč. Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

98/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pro období 
od 1.4.2019 do 31.5.2020 cenu za exhumaci ostatků starších 20 let z hrobu  
a z hrobky ve výši 745,- Kč. Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

99/2019     Rada Města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění schvaluje pro 
období od 1.4.2019 do 31.5.2020 cenu letního a zimního výkopu hrobu ve výši: 
Letní výkop  do 150 cm  Kč 3.000,- 

           do 200 cm  Kč 4.000,- 
Dětský  do 150 cm  Kč 2.250,- 

  do 200 cm  Kč 3.000,- 
Zimní výkop  do 150 cm  Kč 5.000,- 

           do 200 cm  Kč 6.000,- 
Dětský  do 150 cm  Kč 3.750,- 

  do 200 cm  Kč 4.500,- 
a souhlasí se zachováním ceny za pronájem kaple ve stávající výši Kč 100,-. Ceny za služby jsou 
uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

100/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 
zápis Komise pro mládež a sport ze dne 13.2.2019. 

101/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zapojení 
Města Bělá pod Bezdězem do mezinárodního projektu „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 
10. března 2019 na budově Městského úřadu Bělá pod Bezdězem.  

102/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
sponzorský dar na tisk knihy Mladoboleslavsko, víc než brána do Českého ráje a to ve výši 35 000 Kč . 

103/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje umístění 
pohlednice města Bělá pod Bezdězem jako reklamu v kalendáři Místopis Mladoboleslavska. Cena za 
umístění je 1210 Kč včetně DPH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18,38 hodin.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 25. 2. 2019 
 
 
 
 
 
 

……………………………            .……………………………. 
          Ing. Jaroslav Verner                                                                      Jan Sýkora 

                           starosta                        místostarosta města          
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