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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 06/2019 konaného dne 25. 3. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 

Přítomni:                                                 Omluveni:       

Jan Sýkora, místostarosta města                                              Ing. Jaroslav Verner, starosta města 

Iveta Orolínová, členka rady                                                   Mgr. Květuše Vernerová, členka rady 

Ing. Pavel Girgle, člen rady 

Radek Pelc, člen rady 

MUDr. Martin Zelený, člen rady 

 

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

  

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

 

 

Program jednání a stanoviska rady: 

 

 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.   

 Hlasování 5-0-0 (usnesení č.134/2019) 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 

 

3. Finanční 

Finance 
a) Plnění rozpočtu k 28. 2. 2019 

    Hlasování 5-0-0 (usnesení č.135/2019) 

 

b) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílů a zájmovou činnost v roce 2019 v kompetenci rady – 

programy č. 1,2,3 

MUDr. M. Zelený -  spolek včelařů by mohl dát např. nějaký příspěvek do tomboly na ples. Pokrátit 2 konkrétní 

příspěvky dle dohody radních. 

V 16:19 hod. se k jednání rady města dostavil vedoucí finančního odboru Viliam Matoušek a podal informace 

k materiálu. 

   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.136/2019) 

V 16:25 hod. opustil jednání rady města Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 2/2019 

   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.137/2019) 

 

Do ZM postupuje materiál 3a) a 3c). 

 

 

4. Investice 
a) Žádost o vyjádření k cyklistickému závodu 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.138/2019) 

 

b) Objednávka – P.D. Parking Husova ulice 

    Hlasování 5-0-0 (usnesení č.139/2019) 

 

c) Projednání žádosti p. ………. ve věci P.D. Parking Mladoboleslavská ulice 

   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.140/2019) 

 

d) Žádost o schválení vícenákladů na stavbu „Zatrubnění kanalizace u ul. Fortenská – větev B a uzavření dodatku č.2 

ke smlouvě o dílo č. 3/2018 

   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.141/2019) 
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e) Přeložka plynovodu a SoSB – p. ………. 

   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.142/2019) 

 

5. RaMM 

Majetek 
a) Bezplatná výpůjčka sportovní haly 

                      Hlasování 5-0-0 (usnesení č.143/2019) 

  

b) Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p.č. 528/1. 528/2, 528/5 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.144/2019) 

 

c) Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p.č. 766, 772/1 v k.ú. Bezdědice 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.145/2019) 

d) Žádost o pronájem garáže u hasičárny 

Členka rady Iveta Orolínová opustila v 16:55 hod. jednací místnost, aby se nemohla zúčastnit hlasování z důvodu 

střetu zájmů, počet členů rady je 4. 

      Hlasování 4-0-0 (usnesení č.146/2019) 

K jednání rady v 16:56 hod. se připojila Iveta Orolínová, počet členů je 5. 

 

e) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu – Tiberina Automotive   

    Hlasování 5-0-0 (usnesení č.147/2019) 

 

f) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu – družstvo Březovice 

Materiál byl odložen. 

  

6. Dotace 
a) Program Regenerace MPZ a MPR 2019 – schválení obnovy památek – využití dotace    

    materiál má dvě usnesení 

   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.148/2019) 

   Hlasování 5-0-0 (usnesení č.149/2019) 

Do ZM postupuje materiál 6a). 

 

b) Záměr – pořízení elektromobilu pro město Bělá pod Bezdězem 

Ing. P. Girgle a R. Pelc – diskutovali k předloženému materiálu. 

    materiál má tři usnesení  

        Hlasování 1-4-0  

        Hlasování 1-4-0  

        Hlasování 1-4-0  

Usnesení nebyla přijata. 

 

7. Školství 

MŠ 
a) Souhlas s vyřazením nepotřebných, poškozených a zastaralých předmětů MŠ Bělá p. Bezdězem  

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.150/2019) 

8. Ostatní 
a) Dodatek č.1 smlouvy o poskytování právní pomoci a o právním zastoupení 

Ing. P. Girgle – vyvolat jednání s p. Janstou – část služeb platit paušálně a část smluvně, souhlas s navýšením sazeb za 

právní služby. 

MUDr. M. Zelený – souhlas s paušálem. 

J. Sýkora – připraví se dodatek smlouvy na paušální ocenění. 

Materiál odložen. 

 

b) Záměr nákupu osobního automobilu pro město Bělá pod Bezdězem bez financování leasingem 

            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 151/2019) 

c) Závazná přihláška k docházce do MŠ v období 1.7.2019 – 30.8.2019 

materiál bez usnesení pro vědomí radních, pouze informace 
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d) Poskytnutí finančního daru pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., Praha 

          Hlasování 5-0-0 (usnesení č.152/2019) 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 25. 3. 2019 

 

134/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

program jednání rady města dne 25.3.2019. 

135/2019   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 28. 02. 2019 - Příjmy ve výši 20.032.715,- Kč, 

výdaje 9.544.768,- Kč.  

136/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

poskytnutí dotací dle programů č. 1, 2, 3 schválených pro rok 2019 dle předloženého návrhu a pověřuje 

starostu města podpisem veřejnoprávních smluv se zástupci jednotlivých žadatelů o dotaci. 

137/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2019. Příjmová část rozpočtu se snižuje o částku -

905.455,25 Kč na 96.750.733,75 Kč, výdajová část rozpočtu se snižuje o částku -119 140,- Kč na 

131.765.860,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 35.015.126,25 Kč. 

138/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění nemá námitek 

k žádosti Spolku amatérských cyklistů k uspořádání cyklistického závodu Bělská vteřina, dne 5.5.2019 od 

11.00 do 15.00 a s ním spojeným uzavření chodníku v trase závodu, a to po dobu závodu. 

139/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zadání 

objednávky projektu „P.D. rozšíření parkovacích míst v ul. Husova“ v předloženém znění. Zhotovitelem 

bude Ing. arch. ……….., architekt města Bělá pod Bezdězem.  

140/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje záměr 

propojení projektových dokumentací Bezbariérová trasa městem ul. Mladoboleslavská parkování na 

soukromém pozemku Bytový dům Kino Bělá. 

141/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje dodatek 

č. 2 ke smlouvě 3/2018 zhotoviteli STAVOTRANS s.r.o. Mnichovo Hradiště.   

142/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s přeložkou plynovodní přípojky na pozemku p. č. 1127/1 v k. ú. Bělá pod Bezdězem v rozsahu dle 

přiložené situace a zároveň souhlasí s podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

č.sml.8800092476_1 /BVB/P, uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností GasNet, s.r.o., 

Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96,  PSČ 400 01, IČO: 27295567. 

143/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

krátkodobou výpůjčku sportovní haly panu ……….  za oddíl TJ Sokol Bělá pod Bezdězem dne 20.4.2019 

od 9:00 do 12:00 hodin. 

144/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města prodeje částí pozemků p.č. 528/1 ostatní plocha o výměře 11 m
2
, p.č. 528/2 

ostatní plocha o výměře 35 m
2
, p.č. 528/5 ostatní plocha o výměře 64 m

2
 v k.ú. Vrchbělá. 

145/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města prodeje částí pozemků p.č. 766 ostatní plocha o výměře 13 m
2
 a  p.č. 772/1 

ostatní plocha o výměře 25 m
2
 v k.ú. Bezdědice. 

146/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

pronájem prostoru nesloužící k podnikání – garáže o výměře 14 m² na pozemku stp.č. 1128/2 v k.ú. Bělá 

pod Bezdězem paní ……….., Husova 486, 294 21 Bělá pod Bezdězem za nájemní cenu 8.363, - Kč/rok 

s inflační doložkou, a to od 1.4.2019 na dobu neurčitou. 

147/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

dodatku č.1 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21.12.2011 uzavřené mezi Tiberinou 

Automotive Bělá, IČO: 14799308, Mladoboleslavská 692, Bělá pod Bezdězem a Městem Bělá pod 

Bezdězem, IČO: 237434, Masarykovo náměstí 90, Bělá pod Bezdězem v předloženém znění. 

148/2019   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit využití státní finanční dotace od Ministerstva kultury pro rok 2019 ve výši 

400.000,- Kč v rámci Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón pro rok 2019 na realizaci akce „Kostel Povýšení sv. Kříže – pokračování restaurování výmalby 

kostela – sakristie“ ve výši 200.000,- Kč a „Bělá pod Bezdězem – Hradby – statické zajištění a 

konzervace – severní část“ ve výši 200.000,- Kč.  
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149/2019   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit finanční podíl města Bělá pod Bezdězem v rámci obnovy památek v 

Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na akci „Kostel 

Povýšení sv. Kříže – pokračování restaurování výmalby kostela – sakristie“ ve výši 62.962,- Kč. 

150/2019   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a souhlasí 

s návrhem na vyřazení majetku Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace dle 

rozpisu.          

151/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje záměr veřejné 

zakázky malého rozsahu, a to nákup „Osobního vozu“ za maximální cenu 400 000,- Kč včetně DPH. 

152/2019   Rada města dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje poskytnutí účelového 

finančního daru ve výši 1.000,- Kč na služby zřizování a provoz schránek pro odložené děti pro Babybox 

pro odložené děti – STATIM, z. s., se sídlem Pod Oborou 88,  Praha 10 – Hájek, IČ: 27006891 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 18,00 hodin.  

 

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 18,38 hod.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 25. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

        MUDr. Martin Zelený                                                                      Jan Sýkora 

               člen rady                                                     místostarosta města          

 

 

 

 

 

 


