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      Zápis  

ze 04. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 5. 2019 od 17:00 hod. v klubu Základní 

školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. 

 

Přítomni: 

Verner Jaroslav, Ing., starosta 

Dubec Roman 

Girgle Pavel, Ing. 

Horčičková Petra, Mgr.  

Jirdásek Miloš 

Kouba Rudolf, Ing. 

Lomoz Milan, Ing. 

Orolínová Iveta 

Pelc Radek 

Poláková Zdeňka, Ing. 

Sýkora Jan, místostarosta 

Tošovská Jitka 

Vernerová Květuše, Mgr. 

Zimmermann Emil  

              

 

Omluveni: Voleman Lukáš, Hentek Lukáš, Zelený Martin, MUDr., Mencl Martin, Mgr., Fejfar Radek, Bc., 

                  Ježek Jaroslav, Šimůnek Libor, Bc. 

 

 

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

vedoucí odboru výstavby a ŽP, Martin Dufek, vedoucí TS, Ing. Pavlína Rylichová, referentka RaMM, Kateřina 

Umáčená, vedoucí SO. 

   

Jednání zahájil starosta města Ing. Jaroslav Verner. 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 14 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.   

 

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byly navrženy:   

Iveta Orolínová 

Mgr. Květuše Vernerová 

    

       Schváleno 13-0-1 

Za členy návrhové komise byli navrženi: 

Jitka Tošovská - předseda 

Roman Dubec - člen     

Ing. Rudolf Kouba – člen 

                    Schváleno 14-0-0 

 

Zápis z jednání ze dne 27. 3. 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. 

 

 

Navržený program jednání:  

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Kontrola usnesení 

4. Finanční záležitosti 

a) Navýšení hodnoty majetku MKZ 

b) Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 

c) Zrušení Fondu rezerv a rozvoje 
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d) Rozpočtové opatření č. 3 

     5. Majetkové a investiční záležitosti                                                                                             

a) Žádost o odkup části městského pozemku p.č. 2350/10  

b) Revokace žádosti o odprodej části městského pozemku p.č. 56/1 

c) Žádost o koupi městského pozemku p.č. 858/2  

d) Žádost o prodej částí městských pozemků p.č. 766 a p.č. 772/1  

e) Žádost o koupi části městského pozemku p.č. 2193/1  

f) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví – MO ČR 

g) Souhlas s podáním žádosti o převod pozemků ve vlastnictví ČR – ÚZSVM  

h) Žádost o koupi části městského pozemku p.č. 664/84 

i) Žádost o narovnání majetkového stavu – MIRLAND  

j) Žádost o odkup městských pozemků – Global Investment  

6. Dotace 

 a) Schválení podání žádost o dotaci - Zámek 

7. Různé 

a) Turistická oblast Máchův kraj – destinační management 

b) Delegování zástupce města na valnou hromadu VaK Mladá Boleslav, a.s. 

8. Interpelace občanů a zastupitelů 

9. Závěr 

 

 

          

            Hlasováno 14-0-0 

                              (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Kristina Loukotková  a  

Dana Vandlíčková. 

  

 

                I. 

              Interpelace občanů  

Bez diskuze. 

 

               II. 

              Kontrola usnesení 

   

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

Ing. Lomoz – …  - nebylo zasláno vyjádření včetně usnesení z jednání ZM – bude prověřeno, zaurgováno. 

 

Vzato na vědomí. 

 

Zvukový záznam: 00:08 – 00:13 min. 

                                                            

         III. 

                                                                           Finanční záležitosti 

 

Materiály z finančního odboru prezentoval Jan Sýkora, místostarosta města a Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ. 

 

a) Navýšení hodnoty majetku MKZ 

Diskuse: 

Ing. Lomoz – upozornil na navýšení položky odpisů při sestavování rozpočtu na příští rok 

 

 Hlasování 14-0-0 (usnesení č.42/2019) 

Zvukový záznam: 00:13 – 00:16 min. 

 

 

b) Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 



Č.j: ASIST/919/2019; Ev. č. 1834 
spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10  

3                         Zapsala: K. Loukotková, asist., 

 Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.. 
   

Diskuse: 

Ing. Kouba – o jaký typ topidla žádal p. … – prověří se, jedná se o ekologický zdroj tepla 

 

 

Hlasování 14-0-0 (usnesení č.43/2019) 

Zvukový záznam: 00:16– 00:19 min. 

 

 

c) Zrušení Fondu rezerv a rozvoje 

Diskuse: 

Ing. Kouba – jsem proti zrušení fondu, měl by být evidován pod vlastním „podúčetem“ základního účtu bez vedení 

vlastního bankovního účtu 

Ing. Lomoz – v RM se rozhodlo o přesunu 70 mil. Kč na dlouhodobé účty s úročením cca 1%, nebylo by vhodnější 

vzít 20 mil. Kč a chovat se k němu jako k fondu rezerv a úročit tímto 1% - zachovala by se rezerva 

Ing. Verner – RM rozhodla o přesunu 50 mil. Kč ze základního účtu na 3 měsíční zhodnocovací účet a 20 mil. Kč 

na pohyblivý spořicí účet 

R. Pelc – podal doplňující informace k důvodu převodu peněz na jednotlivé účty 

Ing. Kouba – připomínka k nezaslání stavu peněz na jednotlivých účtech – bere se na vědomí, bude napraveno na 

příštím jednání ZM 

 

Hlasování 14-0-0 (usnesení č.44/2019) 

 

Zvukový záznam: 00:19 – 00:31 min. 

 

d) Rozpočtové opatření č.3 

Diskuse: 

Ing. Verner – doplnil vysvětlení k položce na straně výdajů – nájemné SPF, Úřad pro zast. státu ve věcech 

majetkových – církevní restituce – pozemek pod družinou (převod, prodej) – posun díky aktivitě města, zpětné 

doplacení nájmů 

 

Hlasování 14-0-0 (usnesení č.45/2019) 

 

Zvukový záznam: 00:31 – 00:42 min. 

 

IV. 

              Majetkové a investiční záležitosti 

 

Materiály majetkové a investiční záležitosti prezentoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města a Jan Sýkora, 

místostarosta města. 

 

 

a) Žádost o odkup části městského pozemku p.č. 2350/10 

Diskuse: 

Ing. Kouba – p. … uvádí, že měl o pozemky opakovaný zájem – nedohledal jsem 

Mgr. Horčičková – dotaz, zda p. …, který má uvedené pozemky v pronájmu, byl o záměru prodeje informován 

Ing. Verner – záměr prodeje opakovaně zveřejněn na úřední desce 

p. Nepraš – proč se prodává, když na pozemku nelze nic vybudovat, ani oplotit (ochranné pásmo vodního toku a 

kanalizační stoky), chce zachovat volný přístup pro všechny 

J. Sýkora – pozemek navazuje na pozemek p. …, měl by být i jeho vlastníkem 

Ing. Kouba – rozhodnutí a příprava k prodeji trvala cca 3 roky (nutné oddělení kanalizační stoky, který původně 

byla součástí pozemku), budu hlasovat pro návrh z RM 

Ing. Lomoz – město by se mělo chovat jako „dobrý hospodář“, tj. měla by se zohlednit nejvyšší nabídková cena 

nebo by mělo zůstat v majetku města 

 

 

Ing. Verner – když by se město mělo chovat jako dobrý hospodář, proč se za minulého vedení budoval chodník 

k Penny za cenu 13.000Kč/m
2 
, když standardní cena je 1.500Kč/ m

2  
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p. … – žádala o koupi pozemku od roku 2015, na vlastní náklady zhotovila geometrický plán, koupí pozemku nám 

vznikne funkční celek příslušející k našemu domu (zahrada) 

M. Jirdásek – nevidím důvod prodeje ani jednomu uchazeči, přikláním se k pronájmu  

Ing. Kouba – rozhodlo se o záměru prodeje až po zjištění skutečnosti, že v místě nelze vybudovat dětské hřiště 

        

Po diskuzi se přistoupilo k hlasování. 

Hlasování o schválení prodeje.                    Hlasování  8-5-1  

  (H2-uvedeno v přehledu hlasování)  

 

 

Prodej pozemku nebyl schválen.  

Ing. Verner požádal návrhovou komisi o úpravu usnesení – neschválit prodej, aby byla žádost vyřízena. 

Hlasování o neschválení prodeje. 

   Hlasování  9-0-5  

  (H3-uvedeno v přehledu hlasování) 

Neschválení prodeje pozemku nebylo schváleno, materiál odložen. 

 

                               

        

Zvukový záznam: 00:42 – 01:14 min. 

 

 

 

b) Revokace žádosti o odprodej části městského pozemku p.č. 56/1 

Diskuse: 

Ing. Lomoz – dotaz k výši DPH a jeho dopadu na rozpočet 

Bc. Krenický – po přijetí peněz z prodeje bude odpovídající výše DPH odvedena státu (bude zaznamenáno v 

rozpočtovém opatření) 

Ing. Lomoz – po odvodu DPH bude částka za prodej pozemku nižší než 500Kč/m
2
, je toto schválené RM? 

J. Sýkora – při zpracování žádosti o prodeji došlo ke změnám podmínek (žádáno cca před 4 lety), výše DPH byla 

zahrnuta v prodejní ceně 

 

 Hlasování 14-0-0 (usnesení č.46/2019) 

                  

Zvukový záznam: 01:14 – 01:20 min. 

 

 

c) Žádost o koupi městského pozemku p.č. 858/2 

Bez dotazů a připomínek.  

    Hlasování 11-0-3 (usnesení č.47/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:20– 01:23 min. 

 

d) Žádost o prodej částí městských pozemků p.č. 766 a p.č. 772/1 

Diskuse: 

Ing. Kouba – upřesnil, že se jedná již o pátého žadatele o narovnání vlastnických vztahů v této lokalitě 

     

 Hlasování 14-0-0 (usnesení č.48/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:23– 01:26 min. 

 

e) Žádost o koupi části městského pozemku p.č. 2193/1 

Bez dotazů a připomínek.  

      

 Hlasování 14-0-0 (usnesení č.49/2019) 
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Zvukový záznam: 01:26– 01:31 min. 

 

 

f) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví – MO ČR 

Diskuse: 

Ing. Kouba – upozornil na chybu v usnesení – na místě opraveno       

  

Hlasování 14-0-0 (usnesení č.50/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:31– 01:35 min. 

 

g) Souhlas s podáním žádosti o převod pozemků ve vlastnictví ČR – ÚZSVM 

Bez dotazů a připomínek.  

 

      

 Hlasování 14-0-0 (usnesení č.51/2019) 

 Hlasování 14-0-0 (usnesení č.52/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:35– 01:38 min. 

 

 

h) Žádost o koupi části městského pozemku p.č. 664/84 – Magleli 

Bez dotazů a připomínek.  

 

         Hlasování 14-0-0 (usnesení č.53/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:38– 01:40 min. 

 

i) Žádost o narovnání majetkového stavu – MIRLAND – p.č. 528/1, 528/2, 528/5 

Diskuse: 

Ing. Kouba – nesouhlas s prodejní cenou – přednesl protinávrh: 500Kč/m
2 
(průmyslová zóna) 

 

Návrhová komise připravila usnesení v upraveném znění. 

Hlasováno o protinávrhu.   Hlasování  3-7-4  

  (H4-uvedeno v přehledu hlasování) 

Protinávrh nebyl schválen. 

Hlasováno o návrhu usnesení v původním znění. 

    

 Hlasování 12-2-0 (usnesení č.54/2019) 

 Hlasování 12-2-0 (usnesení č.55/2019) 

Zvukový záznam: 01:40– 01:49 min. 

 

j) Žádost o odkup městských pozemků – Global Investment 

Diskuse: 

Ing. Kouba – jedná se o stavební pozemek, cena by měla být minimálně 500Kč/m
2 

Ing. Lomoz – upozornil, že se jedná o pozemek pro výstavbu rodinných domů, kde je cena 300Kč/m
2
 

Ing. Verner – doplnil, že na uvedeném pozemku se postaví opěrná zeď, která zabrání sesuvu svahu, nejedná se o 

stavební parcelu 

       

  Hlasování 14-0-0 (usnesení č.56/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:49– 01:57 min. 

 

                 V. 

              Dotace 

 

a) Schválení podání žádost o dotaci - Zámek 
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Diskuse: 

Ing. Kouba – upozornil na chybnou terminologii – podlaží x patro  

Ing. Rylichová – nelze změnit, jedná se o oficiální název projektu  

 

Hlasování 14-0-0 (usnesení č.57/2019) 

 

 

Zvukový záznam: 01:57 – 02:02 hod. 

 

VI. 

Různé 

 

Materiály různé prezentoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města a Jan Sýkora, místostarosta města. 

 

 

a) Turistická oblast – Máchův kraj – destinační management 

Diskuse: 

Ing. Kouba – vznesl dotaz, zda se bude rušit SOMK a místo toho vznikne destinační management, nebo se jedná o 

dva různé subjekty – odpověděl Ing. Verner – jedná se o dva různé subjekty (SOMK sdružuje pouze obce a města, 

destinační management sdružuje soukromou a veřejnou sféru) 

J. Tošovská – budu hlasovat proti návrhu, obava z doplácení za nevydařené projekty (jako bylo např. u sdružení 

Českolipska) 

Ing. Lomoz – jaké závazky plynou městu za účast ve sdružení 

Ing. Verner – bude se pracovat s projekty a jednotliví členové se v případě zájmu do nich zapojí včetně finanční 

spoluúčasti 

 

V 19:16 z jednání odešla Mgr. Horčičková, počet členů ZM 13. 

    Hlasování 12-1-0 (usnesení č.58/2019) 

 

 

Zvukový záznam: 02:02 – 02:19 hod. 

 

 

b) Delegování zástupce města na valnou hromadu VaK Mladá Boleslav, a.s. 

Bez dotazů, připomínek. 

    Hlasování 13-0-0 (usnesení č.59/2019) 

Zvukový záznam: 02:19 – 02:20 hod. 

 

 

 

 VII. 

        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

 

Diskuse: 

Ing. Lomoz – před 4 měsíci podána žádost na opravu osvětlení v bytových domech Lidová 776 na  správu 

bytů – bez odpovědi (chybí systém, který by žádosti evidoval – špatná dohledatelnost) – reagoval J. Sýkora – 

technik SB jel na místo osobně, může se i stát, že některé žádosti nejsou podávány přes podatelnu 

Ing. Lomoz – dotaz ke stavu uzavírky mostu v Hlínovišti – odpověděl Ing. Verner – jedná se o dlouhodobou 

záležitost, která může přesáhnout až do roku 2020, přesný termín se zašle  

Ing. Lomoz – dotaz na konání setkání občanů s vedením města – odpověděl Ing. Verner – budou se konat, 

ale ne tak často (1x ročně) 

Ing. Lomoz – dotaz na závěry setkání občanů s vedením města v Bezdědicích – odpověděl J. Sýkora – na 

podnětech se průběžně pracuje 

Ing. Lomoz – dotaz k PD družiny – odpověděla Ing. Rylichová – do konce května 2019 by měla být 

vyhotovena 

Ing. Lomoz – dotaz na zpracování dalších projektů na Zámek (možnost žádání o další dotace z Norských 

fondů) – odpověděl Ing. Verner – jiný projekt není zpracován 
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Ing. Kouba – dotaz na důvod ukončení provozu pobočky ČS v Bělé p. B. – odpověděl Ing. Verner – bylo 

oznámeno ČS, že pobočka k 26. 6. 2019 končí a bude snaha o zachování bankomatu, provoz pobočky 

ukončen z ekonomických důvodů 

Ing. Kouba – dotaz na uzavírku železničního přejezdu od 24. 5. 2019 v Bělé p. B. – jaký je důvod 

nezveřejnění na webu  - odpověděl Ing. Verner – není rozhodnuto, intenzivně se jedná s autobusovou 

dopravou, jakým způsobem bude zajištěna doprava – oficiální vyjádření bude zveřejněno, ale až po finálním 

rozhodnutí 

Ing. Lomoz – dotaz na otevírací dobu lékařů, zda by mohlo být zveřejňováno na webu nebo na Facebooku – 

odpověděl Ing. Verner – Facebook (Bělá City) není oficiální web města 

Ing. Verner – připomínka na černou skládku v Bezdědicích, bude odstraněna TS, avšak mezitím již vznikla 

další skládka – odpověděl Ing. Lomoz – bude se uklízet, nicméně navrhuje umístění např. fotopasti 

Ing. Verner – podal informace o Uprchlickém táboře Jezová – v současné chvíli je zde umístěno 40 osob 

(většinou z Ukrajiny) – mají zažádáno o azyl 

Ing. Verner – pozval na kulturní akci v Bělé p. B. – Není Bělá jako Bělá (setkání obcí a měst) spojenou 

s balónovým létáním  - koná se ve dnech 7. 6. – 9. 6.  2019  

 

 

Zvukový záznam: 02:20 – 02:43 hod. 

  

 

 

 VIII. 

 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 15. 5. 2019 

 

42/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje uzavření nového dodatku č.3 ke Smlouvě o předání majetku k  hospodaření, který je součástí 

Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem ze dne 

17.6.2009, ve kterém bude svěřený majetek navýšen o částku  1.860.960,-Kč. 

43/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 

schvaluje půjčku z FRB: …, Bělá pod Bezdězem ve výši 75.000,- Kč na výměnu kotle v domě č.p. …, 

Bělá pod Bezdězem a p. …, ve výši 150.000,- Kč na výměnu kotle v …, Bělá p.B.a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy o půjčce s žadateli. 

44/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění schvaluje zrušení Fondu rozvoje a rezerv, včetně bankovního účtu č. 1222-2328181 vedeného u 

Komerční banky, a.s. a převod aktuálního zůstatku 20.823.430,48 Kč na základní účet města č. 9005-

2424181 vedeného rovněž u Komerční banky a.s. 

45/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 

schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 295.193,85 Kč na 

97.045.927,60 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku 3.263.000,- Kč na 135.783.860,- Kč. 

Výdaje převyšují příjmy o 38.737.932,40 Kč. 

46/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění revokuje 

usnesení č. 13/2018-2019 ze dne 12.12.2018 a schvaluje prodej části pozemku p.č. 56/1 orná půda o 

výměře 10.063 m
2
 v k.ú. Vrchbělá …, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 5.031.500, - 

Kč s DPH s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

47/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje prodej pozemku p.č. 858/2 ostatní plocha o výměře 151 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem…, 

294 21 Bělá pod Bezdězem. 

48/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje prodej části pozemků p.č. 766 ostatní plocha o výměře 13 m
2
 a p.č. 772/1 ostatní plocha o 

výměře 25 m
2
, to vše v k.ú. Bezdědice …, 130 00 Praha 3 za celkovou kupní cenu 2.850, - Kč 

s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

49/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha pod převlékárnami č. 38 a 39 v k.ú. Bělá 

pod Bezdězem…, 170 00 Praha 7. 

50/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1977345089 pozemku p.č. 56/15 o výměře 489  
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 m
2
 a části pozemku p.č. 56/16 o výměře 234 m

2
 mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany, se 

sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany a Městem Bělá pod Bezdězem, Masarykovo 

náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem v předloženém znění. 

51/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku stp.č. 1076 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

338 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem ve vlastnictví ČR. 

52/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemku stp.č. 1077 zastavěná plocha a nádvoří 480 m
2
 

v k.ú. Bělá pod Bezdězem ve vlastnictví ČR. 

53/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje prodej části pozemku p.č. 664/84 ostatní plocha o výměře cca 220 m² v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem  …, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

54/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje prodej 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 firmě Mirland s.r.o., 

Průmyslový areál Vazačka 1521, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 13.650, - Kč + 21 

% DPH s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

55/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje koupi části pozemku p.č. 527/1 ostatní plocha o výměře 13 m
2
 v k.ú. Vrchbělá od firmy 

Mirland s.r.o., Průmyslový areál Vazačka 1521, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 

1.690, - Kč + 21 % DPH s podmínkou, že Město Bělá pod Bezdězem uhradí 2.400, - Kč za zpracování 

geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

56/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje prodej pozemků 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 společnosti Global Investment s.r.o., Mladoboleslavská 716, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem za celkovou kupní cenu 232.020, - Kč + 21 % DPH s podmínkou, že kupující uhradí návrh 

na vklad do katastru nemovitostí. 

57/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce 3. patra jihozápadního křídla zámku v Bělé 

pod Bezdězem“ v rámci programu „Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví“ z Fondů 

EHP a Norska v maximální výši 90% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

58/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 

- schvaluje členství ve spolku Máchův kraj – destinační management, z. s. 
- souhlasí se stanovami spolku 
- pověřuje starostu města k podání žádosti o členství ve spolku Máchův kraj – destinační management, 

z. s. 
59/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění deleguje 

zástupce Města Bělá pod Bezdězem pro účast na jednání Valné hromady společnosti VaK Mladá 

Boleslav, a.s., konané dne 30. 5. 2019 v Mladé Boleslavi, místostarostu města Bělá pod Bezdězem pana 

Jana Sýkoru a náhradníka Ing. Pavla Girgleho. 
  

 

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

ZM na dobu do příštího zvukového záznamu. 

 

Pan starosta poděkoval za účast na zastupitelstvu a termín dalšího jednání zastupitelstva bude 12. 6. 2019. 

 

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 19:44 hod.  

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne: 23. 5. 2019 

 

 

 

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

                          starosta města                           místostarosta města 

 

Ověřovatelé: 

 

Iveta Orolínová                         ……………………………….    

 

Mgr. Květuše Vernerová                   ……………………………….     

  


