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      Zápis  

ze 03. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 27. 3. 2019 od 17:00 hod. v klubu Základní 

školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. 

 

Přítomni:

Dubec Roman 

Fejfar Radek, Bc. 

Girgle Pavel, Ing. 

Hentek Lukáš 

Horčičková Petra, Mgr.  

Ježek Jaroslav 

Jirdásek Miloš 

Kouba Rudolf, Ing. 

Lomoz Milan, Ing. 

Mencl Martin, Mgr. 

Orolínová Iveta 

Pelc Radek 

Poláková Zdeňka, Ing. 

Sýkora Jan, místostarosta 

Šimůnek Libor, Bc. 

Tošovská Jitka 

Zelený Martin, MUDr. 

Zimmermann Emil  

              

 

Omluveni: Verner Jaroslav, Ing., starosta, Vernerová Květuše, Mgr., Voleman Lukáš 

 

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MěÚ, Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ, Stanislav Beran, 

vedoucí odboru výstavby a ŽP, Martin Dufek, vedoucí TS, Iva Svobodová, referentka RaMM, Ing. Pavlína 

Rylichová, referentka RaMM. 

   

Jednání zahájil místostarosta města Jan Sýkora. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v 

souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla 

veřejnost informována obvyklým způsobem. 

 

Dále konstatoval, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení 

zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. Neupravený zvukový záznam bude 

zároveň se zápisem z jednání umístěn na webové stránky města na dobu do příštího jednání zastupitelstva 

města. 

 

V 17:00 hod. je přítomno 18 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.   

 

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi:   

Ing. Zdeňka Poláková 

Bc. Libor Šimůnek 

    

         

Schváleno 16-0-2 

Za členy návrhové komise byli navrženi: 

Emil Zimmermann- předseda 

Miloš Jirdásek - člen     

Jaroslav Ježek – člen 

                    Schváleno 15-0-3  

 

Zápis z jednání ze dne 20. 2. 2019 byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka, tím je tento zápis na základě § 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen. 

 

 

V navrženém programu chyběl materiál 4d), který byl zastupitelům řádně zaslán a materiál 7c) s chybným 

názvem knihy – jedná se o knihu Mladoboleslavsko víc než brána do Českého ráje. 

 

Navržený program jednání:  

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Kontrola usnesení 

4. Finanční záležitosti 
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a) Hospodaření 1-2/2019  

 b) Rozpočtové opatření 2/2019 

 c) Dotace nad 50 tisíc Kč 

 d) Závěrečný účet za rok 2018 

5.  Majetkové a investiční záležitosti 

a) Žádost o koupi části městského pozemku p.č. 2911/2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

b) Žádost o odkup části městského pozemku p.č. 196/1 a p.č. 196/13 v k.ú. Březinka 

c) Schválení podání žádosti o odkup pozemku ve vlastnictví s právem hospodařit Vojenské lesy a statky ČR 

6. Dotace 

 a) Program regenerace - rozdělení dotace 

7.  Různé 

 a) Protokol ke kontrole Kontrolního výboru 01/2019 

 b) Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti informací 

 c) Žádost o sponzorský dar – vydání knihy Mladoboleslavsko, víc než brána do Českého ráje 

 d) Obecně závazná vyhláška města č. 1/2019 o nočním klidu 

8. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

9. Závěr 

 

Do dnešního jednání zastupitelstva města dodatečně zařazuji materiály: 

bod č. 7 Různé e) Zápis z jednání finančního výboru, materiál f) Pozastavení prodeje domu v Lidové ulici 

776, 777, 778 a materiál g) Rezignace na funkci soudního přísedícího. 

 

O schválení zařazení těchto materiálů do programu jednání bylo hlasováno.  

 

Upravený program jednání: 

1.  Zahájení 

2.  Interpelace občanů 

3. Kontrola usnesení 

4.  Finanční záležitosti 

b) Hospodaření 1-2/2019 

 b) Rozpočtové opatření 2/2019 

 c) Dotace nad 50 tisíc Kč 

 d) Závěrečný účet za rok 2018 

5.  Majetkové a investiční záležitosti 

a) Žádost o koupi části městského pozemku p.č. 2911/2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

b) Žádost o odkup části městského pozemku p.č. 196/1 a p.č. 196/13 v k.ú. Březinka 

c) Schválení podání žádosti o odkup pozemku ve vlastnictví s právem hospodařit Vojenské lesy a statky ČR 

6. Dotace 

 a) Program regenerace - rozdělení dotace 

7.  Různé 

 a) Protokol ke kontrole Kontrolního výboru 01/2019 

 b) Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti informací 

 c) Žádost o sponzorský dar – vydání knihy Mladoboleslavsko, víc než brána do Českého ráje 

 d) Obecně závazná vyhláška města č. 1/2019 o nočním klidu 

 e) Zápis z jednání finančního výboru 

 f) Pozastavení přípravy prodeje bytového domu v Lidové ulici 776, 777, 778 

 g) Rezignace na funkci soudního přísedícího  

8. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

9. Závěr  

            

            Hlasováno 18-0-0 

                              (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Dana Vandlíčková a 

Kateřina Umáčená. 
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                I. 

              Interpelace občanů  

Bez diskuze. 

 

               II. 

              Kontrola usnesení 

   

Tajemník MÚ Bc. Zdeněk Krenický podal komentář ke kontrole usnesení, která jsou v řešení. 

 

Vzato na vědomí. 

 

Zvukový záznam: 00:06 – 00:12 min. 

                                                            

         III. 

                                                                           Finanční záležitosti 

 

Materiály z finančního odboru prezentoval Jan Sýkora, místostarosta města. 

 

a) Plnění rozpočtu k 28.2.2019 

Bez dotazů, připomínek. 

 

 Hlasování 18-0-0 (usnesení č.18/2019) 

Zvukový záznam: 00:12 – 00:13 min. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 2/2019 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – navýšení nákladů na pohoštění, proč? 

J. Sýkora – je to zde napsáno na pohoštění, občerstvení s jubilanty, které se koná jednou měsíčně. 

Ing. M. Lomoz – jubilantům se dříve dávaly dárkové koše, o to je rozpočet zase ponížen? 

Bc. Z. Krenický – setkávání s jubilanty je nyní jinak nastaveno a mají to formou občerstvení, ale nakupuje se 

z tohoto i občerstvení na jednání rady, byla zde návštěva z partnerského města. 

Ing. M. Lomoz – a pak mi zde chybí, možná to bude v příštím rozpočtovém opatření, rada v pondělí 25. 3. schválila 

nákup auta za 400 tisíc. Pokud by rozpočtové opatření s tímto neprošlo, tak se pak nedá nic kupovat, jestli s tím 

počítáte. 

J. Sýkora – my jsme na radě schválili pouze záměr výběrového řízení. Než něco proběhne, tak musí být schváleno 

rozpočtové opatření zastupitelstvem. 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.19/2019) 

Zvukový záznam: 00:13– 00:19 min. 

 

c) Návrh rozdělení dotace na činnost sportovních oddílů a zájmovou činnost v roce 2019 v kompetenci ZM –

program č.3 

 

Bez dotazů, připomínek. 

 

Hlasování o osmi usneseních. 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.20/2019) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.21/2019) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.22/2019) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.23/2019) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.24/2019) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.25/2019) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.26/2019) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.27/2019) 

 

Zvukový záznam: 00:19 – 00:26 min. 
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d) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Bělá pod Bezdězem sestaveného k rozvahovému dni 

31.12.2018 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – u bodu 6 – vyúčtování finančních vztahů u převodu finančních činností, je menší částka než byla 

v rozpočtu, pamatuje si p. Girgle, co se nepřevedlo ze správy bytů do města? 

J. Sýkora – to není o tom, že se převedlo, ale z této možnosti, která byla alokovaná zastupitelstvem pro rok 2018, se 

vyčerpalo pouze 2,1 mil. 

Ing. M. Lomoz – vzhledem k tomu, že je to v příjmech, tak si myslím, že nebylo převedeno. 

J. Sýkora – v jedné kapitole je napsán rozpočet a v jiné zas čerpání, to znamená, že nebylo čerpáno. A tato 

uzávěrka proběhla i auditem, tak nepředpokládám, že by zde bylo něco špatně. 

Ing. M. Lomoz – v bodě hospodaření organizací založené městem, jsou tam uvedené výnosy z dotace od Lesů, 

předpokládám, že Lesům žádné dotace nedáváme, spíš do rozpočtu města dostáváme, tak by tato položka chtěla 

upravit. 

J. Sýkora – toto je zauditováno a schváleno a co se týká Lesů, vzhledem k tomu, že měly kůrovcovou kalamitu, tak 

se jim část nájmu nebo celá promíjela. 

Ing. M. Lomoz – nájem se jim snižoval, ale jde o to, že Lesy nedostávají žádnou dotaci. A další dotaz, když jsem se 

koukal na cizí zdroje MŠ, ZŠ, MKZ, co tam mají zdroje. 

J. Sýkora – to by vám odpověděl p. Matoušek ředitel MKZ, ale ten se mi z dnešního jednání omlouval, já nemohu 

odpovědět. 

Ing. P. Girgle – já vím jen dvě větší investiční akce, které v loňském roce proběhly, a to oprava střechy Zámek 2 a 

plynová kotelna. 

 

Hlasování o třech usneseních. 

 

Hlasování 17-1-0 (usnesení č.28/2019) 

Hlasování 17-1-0 (usnesení č.29/2019) 

Hlasování 17-1-0 (usnesení č.30/2019) 

 

Vyjádření Bc. L. Šimůnka ke hlasování – využívá své právo, které dává zákon o obcích a obecním řízení, aby 

hlasoval podle svého svědomí a vědomí. A odpovědi na otázky Ing. Lomoze, které tady byly jako doplňující, 

přesvědčily Bc. L. Šimůnka k tomu, že nemůže k tomu dát důvěru svým hlasem. 

 

Zvukový záznam: 00:19 – 00:38 min. 

 

IV. 

              Majetkové a investiční záležitosti 

 

Materiály majetkové a investiční záležitosti prezentoval Jan Sýkora, místostarosta města. 

 

 

a) Žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 2911/2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

Diskuse: 

Ing. R. Kouba – p. ……… si tento majetek nepřivlastnil, to tam je historicky. Kupoval si pozemek od města a při 

pozdější digitalizaci se zjistilo, že si tento kousek nekoupil. 

J. Sýkora – v případě schválení dojde k narovnání vlastnických vztahů. 

       

      Hlasování 18-0-0 (usnesení č.31/2019) 

                                      

Zvukový záznam: 00:38 – 00:41 min. 
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Další majetkové záležitosti prezentoval Ing. P. Girgle, radní města. 

 

b) Žádost o odkup části městského pozemku p.č. 196/1 a p.č. 196/13 v k.ú Březinka 

Bez dotazů, připomínek.  

 Hlasování 17-0-1 (usnesení č.32/2019) 

                  

Zvukový záznam: 00:41 – 00:44 min. 

 

 

c) Schválení podání žádosti o odkup pozemku ve vlastnictví státu s právem hospodařit Vojenské lesy a statky ČR 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – co tam plánujeme stavět? 

J. Sýkora – tento návrh je zde z toho důvodu, aby se ucelil pozemek pro budoucí výstavbu na Vrchbělé, která je 

v souladu s územním plánem. V rámci rady a s panem starostou řešíme, jakým způsobem tuto lokalitu zastavět. Ale 

zatím nic konkrétního říkat nebudu, vše se teprve diskutuje a připravuje. 

 

    Hlasování 18-0-0 (usnesení č.33/2019) 

 

Zvukový záznam: 00:44– 00:47 min. 

 

                 V. 

              Dotace 

 

 

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

Hlasování o dvou usneseních. 

Diskuse: 

Ing. R. Kouba – v jaké fázi jsou restaurátorské práce? 

I. Svobodová – práce jsou v poslední, 4. fázi. 

Ing. R. Kouba – tímto rokem by mělo být vše ukončeno. 

J. Sýkora – jen pro upřesnění, je to poslední fáze u sakristie a poslední fáze kostela je tuším 11., 12. fáze. 

I. Svobodová – ale další restaurátorské práce zatím nejsou naplánované. 

 

Hlasování o dvou usneseních.    

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.34/2019) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.35/2019) 

 

 

Zvukový záznam: 00:47 – 00:52 hod. 

 

VI. 

Různé 

 

 

a) Protokol o kontrole Kontrolního výboru 01/2019 

M. Jirdásek, předseda kontrolního výboru informoval, že proběhla již první kontrola kontrolního výboru a to 

kontrola spisové služby na městském úřadě a popsal, jak kontrola probíhala. 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – upozornil na to, že pan místostarosta měl připomínky k zápisu z kontroly kontrolního výboru a 

ptal se proč. 

J. Sýkora – kontrolní výbor požadoval 100% kontrolu, ale to nelze dodržet, pracuje s lidmi, ani stroje nejsou 100%. 

Nelíbí se mi forma zápisu. Kontrolní výbor samotnou spisovou službu neviděl a i tak ji hodnotí. Kontrolní výbor 

požaduje něco, co v rámci softwaru nelze. A nelíbí se mi to, jak hodnotí vedoucí správního odboru, je to irelevantní 

a subjektivní, podle mě pracuje velmi dobře. 

Ing. M. Lomoz – já mám stejný názor jako pan místostarosta. Jen jestli nelze evidovat věci hned od prvního dne. 
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K. Umáčená – všechny dokumenty jsou zaevidovány ten den nebo následující den, ale jestli někdo ten zaevidovaný 

dokument někam založí a nevyřídí ho, není problém spisové služby. 

Ing. M. Lomoz – dřívější tajemnice kontrolovala, co je vyřízeno. A potom se zde začaly objevovat staré nevyřízené 

žádosti. Ale nějaké subjektivní hodnocení do zápisu nepatří. 

   Hlasování 17-0-1 (usnesení č.36/2019) 

 

 

Zvukový záznam: 00:52 – 01:01 hod. 

 

 

b) Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti informací 

Bez dotazů, připomínek. 

   Hlasování 18-0-0 (usnesení č.37/2019) 

Zvukový záznam: 01:01 – 01:02 hod. 

 

 

c) Poskytnutí finančního daru pro Kultura města Mladá Boleslav a.s. 

Diskuse: 

Ing. R. Kouba – u těchto akcí bývá několik výtisků zdarma pro město, máte představu, o kolik výtisků se jedná? 

J. Sýkora – pokud to není součástí materiálu, tak to je určitě po dohodě mezi panem starostou a vedoucím Kultury 

města Mladá Boleslav. Ale konkrétní číslo nevím, ale zjistím to. 

Ing. M. Lomoz – Kultura města Mladá Boleslav má mobilní aplikaci, jestli to není vhodnější. 

J. Sýkora – je pouze na zastupitelstvu města, jestli se budeme podílet darem na této akci. 

 

Hlasování 16-2-0 (usnesení č.38/2019) 

Zvukový záznam: 01:02 – 01:07 hod. 

 

 

d) Obecně závazná vyhláška města ke stanovení výjimečných případů – úprava nočního klidu 

Další materiál prezentoval tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Krenický. 

Diskuse: 

L. Hentek – ty akce, které tvoří výjimku, jsou už dané, a když se během roku vyskytne nějaká akce, dá se to ještě 

doplnit? 

Bc. Z. Krenický – to by musela vzniknout zase novela vyhlášky. 

J. Ježek – nemůže zastupitelstvo schválit mimořádnou akci? 

Ing. R. Kouba – může, ale zase vyhláškou. 

J. Sýkora – všechny termíny, které se zde objevují, jsou na žádost pořadatelů akcí. 

J. Ježek – podle mě jsme nikdy nedělali vyhlášku, ale odsouhlasili jsme akci zastupitelstvem 

Ing. R. Kouba – toto je ale změna zákona. Tímto naznačíme na příští rok, pokud bude nějaký organizátor dělat 

nějakou akci, aby zažádal o změnu nočního klidu. Aby v předstihu podali žádost. 

 

Hlasování 17-1-0 (usnesení č.39/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:07 – 01:15 hod. 

 

 

e) Zápis z jednání finančního výboru 

Tento materiál prezentovala předsedkyně finančního výboru Ing. Z. Poláková. 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – v prvním čtvrtletí je kontrola závěrečného účtu města, když čtvrtletí končí v neděli. 

Ing. Z. Poláková – nejdříve jsme si stanovili plán, a potom budeme dělat kontrolu. 

Ing. R. Kouba – v druhém čtvrtletí budete dělat jen školu a školku a MKZ ne? 

Ing. Z. Poláková – toto necháme na příští rok. 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.40/2019) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.41/2019) 

Zvukový záznam: 01:15 – 01:18 hod. 
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f) Pozastavení přípravy prodeje bytového domu v Lidové ulici 776, 777 a 778 

Tento materiál prezentoval Ing. M. Lomoz a Bc. L. Šimůnek, kteří materiál zpracovali. 

Diskuse: 

J. Sýkora – jsou zde dohromady dvě věci – prodej Lidovek a žádost o dotaci. Co se týká dotací, v této chvíli je 

vypsáno 100 výzev a nás se týká 84 výzva, tak to, o čem jste hovořili, se už dalo dávno udělat. Nedává smysl ten  

Prodej asi pozastavit, nebo to, aby město byty ve svém vlastnictví opravovalo. I v případě, kdyby se dosáhlo na 

nějakou dotaci, tak by ta investice byla ohromná. To, co běží, tedy připravovaný prodej, kde se určují parametry a 

naplánuje se schůzka se zástupcem Domosu, kde se bude řešit další upřesnění parametrů, aby prodej měl co 

nejlepší podmínky pro občany města. Proto mi přijde nesprávné pozastavit prodej, když je vše již rozběhlé. 

Ing. P. Girgle – v současnosti běží technické parametry záležitosti kolem přípravy prodeje. V první fázi se měly 

zlegalizovat kůlny, které nebyly v katastru. Byla zde zdevastovaná kanalizace a připravuje se projektová 

dokumentace na novou kanalizaci a VaK si kanalizaci převezme. Probíhá rozkreslení jednotlivých bytů. A tak se 

řeší tyto technické věci. V této chvíli není oceněn majetek, není stanovena cena. Je jen stanoveno to, pokud by se 

prodávalo, tak na prvním místě by byli zájemci, kteří nyní bydlí v domě, potom obyvatelé Bělé pod Bezdězem a až 

v poslední řadě ostatní a nebudou si moci koupit více než jednu bytovou jednotku, aby se z toho nestala ubytovna. 

Bc. Z. Krenický – v této době probíhá zakreslení, aby to šlo vložit do katastru nemovitostí jako bytová jednotka. 

Ing. M. Lomoz – bavil jsem se jen o jednou domě se třemi vchody. A tato dotace je něco jiného než doposud 

vypsané dotační výzvy. A také by se zlepšilo životní prostředí, protože je zde už provedena plynofikace. 

Počkejme jen na dotaci, a pokud tato dotace nebude výhodná, tak se dům prodá. 

J. Sýkora – tvůj krok považuji za špatný. Něco je vysoutěženo a něco tu běží a o dalším postupu rozhodne 

zastupitelstvo. A pokud se jedná o zlepšení ekologie, když je vedle továrna. 

Ing. R. Kouba – v přiloženém materiálu se píše, že se jedná o dotaci na výstavbu obecních bytů ne na opravu. Je to 

směřováno na to, aby se vytvářely nové bytové jednotky. 

Ing. M. Lomoz – já si myslím, že je to i na opravu. Jen počkejme měsíc, jak se ten dotační titul vypíše. 

J. Ježek – neměla by se dotace použít na panelák na Vrchbělou? 

Ing. M. Lomoz – ale na to nemáme připravenou projektovou dokumentaci. 

J. Ježek - nebudeme mít na to všechno najednou - družina, škola, Lidovky, tělocvična, takhle tu Vrchbělou 

nerozjedeme nikdy. 

Ing. P. Girgle – pokud bude nějaká dotace, tak fajn. V tomto projektu zatím probíhají jen technické věci, ale 

nepozastavoval bych to. 

 

Hlasování 2-15-1  

Materiál nebyl schválen – bez usnesení 

 

Zvukový záznam: 01:18 – 01:38 hod. 

 

g) Rezignace na funkci soudního přísedícího 

Tento materiál prezentoval tajemník MěÚ Bc. Z. Krenický. 

 

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem vzalo na vědomí informaci o rezignaci paní ………. na funkci soudního 

přísedícího Okresního soudu v Mladé Boleslavi. 

 

Zvukový záznam: 01:38 – 01:39 hod. 

 

 VII. 

        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

J. Sýkora – poděkoval za účast na minulých jednáních zastupitelstva. Na minulém jednání zastupitelstva 

města pan starosta slíbil, že budeme prezentovat zásobník projektových akcí. My jsme se k tomuto uchýlili, 

abychom udělali souhrn projektů, které chceme uskutečnit. Ing. P. Rylichová vytvořila tento zásobník, je to 

souhrn informací, kde je název projektu, jeho cena, podprojekty, atd. Na základě toho můžeme i lépe tvořit 

rozpočet, systematicky jsme sledovali, co je třeba v Bělé udělat. Potřebovali bychom 400 000 000 Kč. 

 

Dále zásobník projektů prezentovala Ing. P. Rylichová, referentka RaMM. 

Ing. P. Rylichová - v zásobníku jsou uvedené různé projekty, je rozdělen na různé typy staveb, je také 

rozdělen podle priority, v jaké fázi rozpracovanosti se projekt nachází, cena projektu, možnost dotace, atd.  

 

Ing. R. Kouba – můžeme zásobník dostat elektronicky, abychom mohli doma prostudovat? 
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J. Sýkora – můžete se u mě zastavit a můžeme to spolu prostudovat, úplně to nechci pouštět do světa, 

protože se to nachází ve fázi rozpracovanosti. 

Ing. R. Kouba – mě by stačila jen tabulka. 

Mgr. M. Mencl – abychom se k tomu dostali všichni, tak jednou za čas dostat nějakou tabulku, kde vše 

uvidíme. 

J. Sýkora – můžete se zastavit a prohlédnout si. 

Ing. M. Lomoz – vy zde něco převedete, je to dobré. Ale rád bych do toho chtěl nahlédnout, v jaké fázi se co 

nachází. 

Bc. L. Šimůnek – předpokládám, že vše, co zásobník obsahuje, je z podnětů strategického rozvoje. A je zde i 

akční plán města a něm se podílela širší veřejnost nebo alespoň zastupitelé. Mně nestačí, když to bude 

drženo jako souhrn projektů pod pokličkou. Protože do toho zásobníku to musí vkládat někdo 

s odpovědností, buďto se odpovědnosti ujme starosta nebo místostarosta. Nebo by pro ten akční plán měla 

být vytvořena komise, jako tomu bylo v minulých obdobích. 

J. Sýkora – akční a strategický plán musí mít nějakou formu a musí být zastupitelstvem schvalován. Toto je 

jeden z pracovních nástrojů k evidování a vytvoření souhrnu plánování. 

 

Dále pan místostarosta pozval všechny na vyhlášení ankety Sportovec roku 2018, které se koná 10. dubna od 

17:00hod. 

Poděkoval zúčastněným zastupitelům, ředitelům příspěvkových organizací a firmě Atmos za to, že se 

podíleli na programu zahraniční návštěvy z partnerského města Gross - Bieberau. 

V sobotu 30. března se jako město připojíme k akci Hodina Země, to znamená, že od 20:30 do 21:30 hod. 

bude zhasnuto náměstí. 

 

Ing. M. Lomoz – poprosil bych, aby jednání zastupitelstva bylo naplánováno dopředu, aby termín konání byl 

prezentován ve Zpravodaji města. Nová družina byla pozastavena a připravuje se nějaká revize, podle které 

se bude pokračovat? 

J. Sýkora – na minulém jednání zastupitelstva k tomuto podával informace pan starosta a pro další informace 

můžeš dotazovat zase pana starostu. 

Ing. M. Lomoz – zvažte, jestli by v rámci výstavby školy nešlo vybudovat požární nádrž. 

J. Sýkora – je to zahrnuto v projektu. 

Ing. M. Lomoz – jak je to s opěrnou zdí na Střeláku, ty částky na opravu se postupně snižovaly. 

J. Sýkora – investice, která byla původně plánovaná, mi také přišla velká, v tuto chvíli to řeší referent 

z odboru majetku. Žádná velká investice se neplánuje. 

Ing. M. Lomoz – mně jde o to, aby ta zeď nespadla celá. 

J. Sýkora – nemyslím si, že ta situace je taková, aby se zeď celá sesypala. 

Ing. M. Lomoz – jde o to, aby se zastavil stav, který není vyhovující. Jak to bude s pozicí vedoucího 

finančního odboru? 

J. Sýkora – současnou situaci řeší vedení města s panem tajemníkem, musíme to vyřešit interně. 

Bc. Z. Krenický – popisuje situaci ohledně pozice vedoucího finančního odboru. 

Ing. R. Kouba – stížnost na špatné bití hodin. 

Mgr. P. Horčičková – já si myslím, že nyní bijí v pořádku, kromě bití v celou hodinu. 

J. Sýkora – bude proškolen pracovník TS na servis hodin. 

 

 

Zvukový záznam: 01:39 – 02:02 hod. 

  

 

 VIII. 

 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 27.3. 2019 

 

18/2019   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění schvaluje plnění rozpočtu města k 28.02. 2019 - příjmy ve výši 20.032.715,- Kč, 

výdaje 9.544.768,- Kč.  
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19/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, schvaluje 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 navyšuje o částku  

635 860,- Kč na 132.520.860,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 35.770.126,25 

Kč.  

20/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění schvaluje poskytnutí dotace pro TJ Sokol Bělá pod Bezdězem házená na celoroční 

činnost roku 2019 ve výši 300.000 Kč.  

21/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle  

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  s TJ Sokol Bělá pod Bezdězem házená a 

pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Bělá pod Bezdězem.  

22/2019             Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění  schvaluje poskytnutí dotace pro Table tennis club Bělá pod Bezdězem  na celoroční 

činnost roku 2019 ve výši 133.000 Kč 

23/2019      Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  s Table tennis club Bělá pod Bezdězem 

a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s Table tennis club Bělá pod 

Bezdězem.   

24/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění  schvaluje poskytnutí dotace pro FC Bělá pod Bezdězem  na celoroční činnost roku 

2019 ve výši 97.000 Kč. 

25/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění s FC Bělá pod Bezdězem a pověřuje 

starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s FC Bělá pod Bezdězem 

26/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění schvaluje poskytnutí dotace pro SK Bělá pod Bezdězem,z.s.  na celoroční činnost 

roku 2019 ve výši 300.000 Kč 

27/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění s SK Bělá pod Bezdězem z.s. a pověřuje 

starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s SK Bělá pod Bezdězem, z.s. 

28/2019             Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje závěrečný účet města a účetní závěrku 

města Bělá pod Bezdězem sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

29/2019       Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města 

s výhradou, na základě které přijalo město opatření k nápravě zjištěných nedostatků 

uvedené v Závěrečném účtu 2018. 

30/2019               Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem  bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2018, zpracované Krajským úřadem Středočeského krajem, odbor 

kontroly 150 21, Praha 5. 
31/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje 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. 
32/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění schvaluje prodej části pozemku p.č. 196/1 zahrada o výměře 108 m
2
 v k.ú. Březinka 

pod Bezdězem panu ………, Lukášova 136, 293 01 Mladá Boleslav za celkovou kupní 

cenu 8.100, - Kč s podmínkou, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu i návrh 

na vklad do katastru nemovitostí. 

33/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění schvaluje podání žádosti o odkup lesního pozemku p.č. 538/6 o výměře 2.463 m
2
 

v k.ú. Vrchbělá. 
34/2018          Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje 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 
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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. 

35/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje finanční podíl města Bělá pod Bezdězem v rámci obnovy památek v Programu 

Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019 na akci 

„Kostel Povýšení sv. Kříže – pokračování restaurování výmalby kostela – sakristie“ ve výši 

62.962,- Kč. 

36/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění bere na vědomí protokol o kontrole č. 01/2019 Kontrolního výboru zastupitelstva města 

Bělá pod Bezdězem, týkající se kontroly spisové služby. 

37/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 o činnosti v oblasti informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.     

38/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 35.000,- Kč pro Kultura 

města Mladá Boleslav a.s. na náklady spojené s vydáním publikace s pracovním 

názvem Mladoboleslavsko – víc než brána do Českého ráje a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru s Kulturou města Mladá Boleslav a.s. 

39/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení 

§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a na základě 

ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vydává obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu. 

40/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Bělá pod 

Bezdězem ze dne 9.1.2019. 

41/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění bere na vědomí plán činností Finančního výboru Zastupitelstva města Bělá pod 

Bezdězem pro rok 2019. 
 

Zvukový záznam se zveřejňuje na webových stránkách Města Bělá pod Bezdězem společně se zápisem z jednání 

ZM na dobu do příštího zvukového záznamu. 

 

Pan místostarosta poděkoval za účast na zastupitelstvu a termín dalšího jednání zastupitelstva bude 

upřesněn. 

 

Místostarosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 19:10 hod.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne: 2.4.2019 

 

 

…………………………..        …………………………..   

                           Jan Sýkora           MUDr. Martin Zelený      

      místostarosta města                        člen rady města 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Ing. Zdeňka Poláková        ……………………………….    

 

Bc. Libor Šimůnek         ……………………………….       


