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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2019 konaného dne 8. 4. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 

Přítomni:   Omluveni:                                                                                                  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města        Radek Pelc, člen rady                                        

Jan Sýkora, místostarosta města 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady                                               

Iveta Orolínová, členka rady                                                    

Ing. Pavel Girgle, člen rady 

MUDr. Martin Zelený, člen rady 

 

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

  

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p. B. byla usnášeníschopná. 

 

 

Program jednání a stanoviska rady: 

 

1. Program jednání 
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.   

 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.153/2019) 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

3. Investice 
a) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě 1/RaMM/2018 – Centralizace ZŠ I. etapa – družina 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.154/2019) 

 

b) Projednání žádosti p. ………., vodovodní řad v ul. U Dolce 

    Hlasování 6-0-0 (usnesení č.155/2019) 

 

c) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo PD – komunikace Tréglova, Jiráskova, Krátká, Fortenská 

     Hlasování 6-0-0 (usnesení č.156/2019) 

 

d) Projednání žádosti p. …….., a p. ………. ve věci PD VO a chodníku v ul. Mělnická 

   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.157/2019) 

 

e) Projednání žádosti p. ………., ve věci sanace svahu v ul. Mělnická 

   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.158/2019) 

K jednání RM se v 16:20 hod. dostavil pan Radek Pelc, člen rady města, přítomno je 7 členů rady. 

 

f) Opěrná zeď v ul. Fortenská 

    Hlasování 7-0-0 (usnesení č.159/2019) 

4. RaMM 

Majetek 
a) Žádost o schválení vícenákladů ke smlouvě o dílo č.19/RaMM/2018 

   Hlasování 7-0-0 (usnesení č.160/2019) 

 

b) Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště p. ………. 

              Hlasování 7-0-0 (usnesení č.161/2019) 

  

c) Revokace usnesení zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p.č. 528/1, 528/2, 528/5 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.162/2019) 

 

d) Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo o zemědělském pachtu – Družstvo Březovice 

      Hlasování 7-0-0 (usnesení č.163/2019) 
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e) Žádost o povolení k umístění atrakcí LTZ 

Při předávání a přebírání upozornit referentem, který za to zodpovídá, aby neničili městský majetek a vše 

zkontrolovat. 

    Hlasování 7-0-0 (usnesení č.164/2019) 

 

f) Schválení zveřejnění pronájmu volných kabin na koupališti 

    Hlasování 7-0-0 (usnesení č.165/2019) 

g) Schválení žádosti o odkup části městského pozemku p.č. 2350/10 

    Hlasování 6-0-1 (usnesení č.166/2019) 

h) Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků – Global Investment  

    Hlasování 7-0-0 (usnesení č.167/2019) 

i) Schválení zveřejnění pronájmu části haly i.č.20 v průmyslovém areálu Vazačka 

    Hlasování 7-0-0 (usnesení č.168/2019) 

Do ZM postupuje materiál 4g). 

 

5.MKZ 

a) Žádost o finanční dar od Škoda Auto a.s. 

     Hlasování 7-0-0 (usnesení č.169/2019) 

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

Ing. P. Girgle pochválil pana místostarostu za dobře sjednané podmínky. 

              Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 170/2019) 

b) Zápis z jednání Kulturní komise 

Sjednání schůzky pana místostarosty a předsedkyně kulturní komise ……….. a navázání spolupráce Kulturní komise 

a MKZ na tvorbě kalendáře. 

  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.171/2019) 

c) Žádost o schválení pořádání jezdeckých závodů v areálu Páterov 

      Hlasování 7-0-0 (usnesení č.172/2019) 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 8. 4. 2019 

 

153/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

program jednání rady města dne 8.4.2019. 

154/2019   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s navýšením ceny projektové dokumentace družiny o 219.960,-Kč bez DPH za přepracování projektu do 

pasivního standartu budovy a zároveň doporučuje podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 1/RaMM/2018 na akci „Centralizace ZŠ I. etapa - družina“ uzavíraný se společnosti Rh-arch s.r.o., 

Nekázanka 9, 110 00 Praha 1.  

155/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje záměr 

výstavby vodovodního řadu na náklady města, a to do oblasti ulice U Dolce a V Dolci. 

156/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

  s dodatkem č.3 k SoD č.9/RaMM/2018, prodloužením termínu ukončení díla v průběhu r. 2019. 

157/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje záměr 

výstavby VO a chodníku v horní části ul. Mělnická, od zatáčky Horka, až k odbočce ke hřbitovu.  

158/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje investiční 

záměr sanace svahu městského pozemku č. 937/1. 

159/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje záměr 

rekonstrukce opěrné zdi ve Fortenské ulici a zároveň schvaluje cenovou nabídku na zpracování prováděcí 

dokumentace za 70.000Kč bez DPH od společnosti Atelier M.A.A.T, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor. 

160/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.19/RaMM/2018 s firmou S-Vision s.r.o., Staňkov 16, 507 

82 Pecka, IČO: 04474694. 

161/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

krátkodobou výpůjčku areálu koupaliště pro pořádání 14. ročníku turnaje v plážové házené v termínu od 

28.6.2019 do 30.6.2019 panu ……….., U výtopny 409/8, 410 02 Lovosice. 
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162/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje revokaci 

usnesení č. 144/2019 ze dne 25.3.2019 o 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 a schvaluje zveřejnění záměru města prodeje částí pozemků p.č. 528/1 

ostatní plocha o výměře 7 m
2
, p.č. 528/2 ostatní plocha o výměře 36 m

2
, p.č. 528/5 ostatní plocha o 

výměře 62 m
2
 v k.ú. Vrchbělá. 

163/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

Dodatku č.1 smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 19.7.2017 uzavřené mezi Družstvem Březovice, 

IČO: 25742892, Březovice 33, Březovice a Městem Bělá pod Bezdězem, IČO: 237434, Masarykovo 

náměstí 90, Bělá pod Bezdězem v předloženém znění. 

164/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

pronájem části pozemku p.č. 1119, ostatní plocha o výměře cca 460 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem od 

9.5.2019 do 3.6.2019 za nájemné ve výši 13.000, - Kč panu ……….., Laurinova 521, 293 01 Mladá 

Boleslav. 

165/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout volné převlékárny v areálu městského koupaliště Bělá pod 

Bezdězem. 

166/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města prodej části pozemku p.č. 2350/10 trvalý travní porost o výměře 665 m
2
 v k.ú. Bělá 

pod Bezdězem manželům ………., Fortenská 578, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 

86.450, - Kč s podmínkou, že kupující uhradí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

167/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemky p.č. 433/2 ostatní plocha o výměře 186 m
2
, p.č. 432/2 ostatní 

plocha o výměře 247 m
2
, p.č. 434/2 zahrada o výměře 584 m

2
 a p.č. 432/3 ostatní plocha o výměře 272 

m
2
, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem za minimální cenu 130,- Kč/m

2
 + 21 % DPH. 

168/2019   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část haly inv. č. 20 o podlahové ploše 301 m
2
 na pozemku 

stp. č. 555/10 v k.ú. Vrchbělá. 

169/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se 

záměrem Městských kulturních zařízení podat žádost o finanční dar u firmy Škoda Auto a.s. na úpravu 

prostor a vybavení Zámeckého klubu a klubíku v bývalém bytě č. 23 na zámku v Bělé pod Bezdězem. 

170/2019    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje „Dodatek 

č.1 smlouvy o poskytování právní pomoci a o právním zastoupení“ mezi společností MUSALOVÁ, 

JANSTA, advokáti, v.o.s. se sídlem v Mladé Boleslavi a městem Bělá pod Bezdězem dle předloženého 

návrhu. 

171/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

zápis Kulturní komise ze dne 20.3.2019. 

172/2019     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

pořádání jezdeckých závodů v Bělé pod Bezdězem v areálu Páterov v daných termínech. 

 

Pan starosta informoval o situaci v zařízení v Bělé-Jezové. 

 

Pan místostarosta informoval radní o vandalech, kteří o víkendu poničili část parku, a dále je pozval na slavnostní 

vyhlášení ankety Sportovec roku 2018. 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17,07 hodin.  

 

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17,52 hod.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 8. 4. 2019 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

        Ing. Jaroslav Verner                                                                      Jan Sýkora 

                  starosta města                                                     místostarosta města          
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