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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 11/2019 konaného dne 03. 06. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 

Přítomni:         Omluveni:                                                                                                 

Jan Sýkora, místostarosta města    

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady 

MUDr. Martin Zelený, člen rady 

Iveta Orolínová, členka rady                                               

Ing. Pavel Girgle, člen rady   

Radek Pelc, člen rady 

 

 

  Ing. Jaroslav Verner, starosta města 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                 

 

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Kristina Loukotková, 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.252/2019) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

3. Finanční 
a) Rozpočtové opatření č. 4/2019        

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.253/2019) 

 

b) Poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Červený Kostelec 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.254/2019) 

 

c) Plnění rozpočtu k 30. 4. 2019 

    Hlasování 6-0-0 (usnesení č.255/2019) 

 

Do ZM 12.6.2019 postupuje materiál z finančních záležitostí 3a), 3c). 

   

   

 

4. RaMM 

 

Investice 
a) VaK Mladá Boleslav – Smlouva o budoucí smlouvě o vkladu 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.256/2019) 

 

 

b) Žádost o změnu trasy kabelové přípojky NN 

Hlasování 0-6-0 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

c) Studie – Parkování v lokalitě Husova ul., stavební úpravy dopravních ploch 

J. Sýkora poznamenal, že je nutné ohlídat např. sušáky na prádlo, dále pak vyřešit situaci se současnými pronajímateli 

zahrádek 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.257/2019) 
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d) Návrh – Parkování v lokalitě Tréglova a Krátká ul., stavební úpravy dopravních ploch 

 

Hlasování 0-6-0  

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

 

e) Odhad nákladů na výstavbu VO a chodníku v Mělnické ulici 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.258/2019) 

 

 

f) Návrh – schválení P.D. – povrchová úprava oboustranného chodníku 

 

Hlasování 0-6-0 

Usnesení nebylo přijato. 

 

g) Výběr dodavatele projektové dokumentace díla „Bělá pod Bezdězem, bezbariérová trasa městem, 

Mladoboleslavská ul. - Chodník.“. 

 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.259/2019) 

 

h) Schválení záměru - přeložky kanalizačního přivaděče 

Ing. Girgle: RM se dohodla na maximální kupní částce, kterou RM v této záležitosti doporučí v budoucnu ZM. 

 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.260/2019) 

 

i) Podání žádosti o dotaci na stavbu nové školní družiny – výběr nejvhodnější nabídky   
 

 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.261/2019) 

 

j) Vodovodní přípojka, U krupské silnice, …   

 Hlasování 6-0-0 (usnesení č.262/2019) 

 

k) Schválení znění smlouvy o právu provést stavbu – odvedení dešťových vod z okolí zámku 
 

   Hlasování 6-0-0 (usnesení č.263/2019) 

 

Do ZM 12.6.2019 postupuje materiál z investičních záležitostí 4a). 

 

 

 

Majetek 

a) Žádost o koupi městského pozemku p.č. 2122/2 – společenství vlastníků 

RM – nedoporučujeme usnesením prodej. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.264/2019) 

 

b) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pod chatou na koupališti – p. … 

RM – neschvalujeme usnesením pronájem. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.265/2019) 

 

c) Žádost o pronájem městských pozemků – farma v Podhradí 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.266/2019) 

 

d) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.267/2019) 

 

e) Souhlas s bezúplatným převodem pozemků p.č. 889/1,889/3,889/4,892/1– státní pozemkový úřad 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.268/2019) 
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f) Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 411/1– státní pozemkový úřad 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.269/2019) 

 

g) Žádost o souhlas s pořádáním 4. ročníku Bělské regaty 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.270/2019) 

 

Do ZM 12.6.2019 postupuje materiál z majetkových záležitostí 4a), 4e, 4f). 

 

 

 

5. Dotace 

a) Statické zajištění zámku - arkýř –přijetí dotace 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.271/2019) 

 

Do ZM 12.6.2019 postupuje materiál 5a). 

 

                                                                                        

6. Odbor výstavby a ŽP 

a) Dodatek č.1 - Smlouva o provozování kontejnerů na použitý textil 

                                                                                                             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.272/2019) 

 

7. Správní 

a) Přidělení bytové jednotky v DPS 

                                                                                                             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.273/2019) 

 

8. MŠ 

a) Zápis do MŠ 2019 / 2020 

                                                                                                             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.274/2019) 

 

9. MKZ 

b) Žádost o schválení podání žádosti o grantovou podporu v rámci grantové výzvy Občanská společnost 

                                                                                                             Hlasování 6-0-0 (usnesení č.275/2019) 

 

 

9.  Ostatní 

a) Návrh programu zasedání zastupitelstva města dne 12. 6. 2019 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.276/2019) 

Do ZM 12.6.2019 postupuje materiál 9a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 03. 06. 2019 

 

252/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

program jednání rady města dne 03.06.2019. 

253/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem, dle Zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 

160.000 Kč na 97.205.927,39 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku 276.000,- Kč na 

136.059.860,- Kč. Výdaje převyšují příjmy o 38.853.932,61 Kč. 
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254/2019 Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí finančního daru 

ve  výši 1.000,- Kč Oblastní charitě červený Kostelec na náklady spojené s provozem Mobilního hospice 

Anežky České. 

255/2019 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 30. 4. 2019 - Příjmy ve výši 30.008.920,08,- 

Kč, výdaje 26.696.298,65,- Kč. 

256/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí a 

doporučuje ZM schválit „Smlouvu o budoucí smlouvě o vkladu“, resp. smlouvu o nepeněžitého majetku 

vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Lidová, do majetku VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, 

Mladá Boleslav 293 22, IČ: 46356983. 

257/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se 

zpracováním P.D. dle předložené studie z 5/2019 „Parkování v lokalitě Husova ul.“, autora Ing. Arch. 

Vladimíra Kučery, ARCHA Českobratrské nám. 285, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 13733494.  

258/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s oznámením VZMR na dodávku P.D. díla výstavba VO a chodníku v ulici Mělnická, v úseku od 

křižovatky ke hřbitovu, k zatáčce směr Horka.   

259/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s přímým 

výběrem dodavatele díla P.D. chodníky Mladoboleslavská ul, Bělá pod Bezdězem, Ing. Martinou 

Hřebřinovou, projekce, Skalická 736, 473 01 Nový Bor, IČ:73842346 za cenu 196.782,-Kč s DPH. 

260/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění revokuje usnesení 

č. 354/2018 ze dne 06.08.2018 a doporučuje zastupitelstvu města koupit pozemek p. č. 57/4 zahrada o 

výměře 205 m
2 

v k. ú. Vrchbělá  od p …, 294 21 Bělá pod Bezdězem s podmínkou, že město Bělá pod 

Bezdězem zaplatí návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

261/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, dle čl.XI. vnitřní 

směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje přímé zadání zakázky 

malého rozsahu na služby, a to přípravy a podání žádosti o dotaci na OPŽP pro stavbu nové školní 

družiny a zároveň na kompletní administraci dotace z OPŽP v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 

26.04.2019 společnosti Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČO: 

29029210 a zároveň doporučuje podepsat příkazní smlouvu č. 04-19-46 a č. 04-19-47 se společností 

Energy Benefit Centre a.s. 

262/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s umístěním vodovodní přípojky na pozemky p. č. 2790 a p. č. 2291/25 v k. ú. Bělá pod Bezdězem 

v rozsahu dle přiložené situace a zároveň souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a p …, 294 24 Březovice. 

263/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se 

zněním smlouvy o právu provést stavbu uzavírané mezi p …, 277 13 Kostelec nad Labem a Městem 

Bělá pod Bezdězem a doporučuje smlouvu podepsat.  

264/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem neschválit  prodej pozemku p.č. 2122/2 ostatní plocha o výměře 

318 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem Společenství vlastníků jednotek domu, Máchova 498, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem. 

265/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout městský pozemek stp.č. 1419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

22 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

266/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschvaluje 

pronájem pozemků p.č. 1629/12 orná půda o výměře 8880 m
2
, 1629/13 orná půda o výměře 64171 m

2
, 

1629/1 orná půda o výměře 6068 m
2
, 1629/16 orná půda o výměře 6425 m

2
, 1629/14 orná půda o výměře 

47092 m
2
, 1449 trvalý travní porost o výměře 1518 m

2
, 1441/6 trvalý travní porost o výměře 211 m

2
, 

1450 trvalý travní porost o výměře 1288 m
2
, 1441/7 trvalý travní porost o výměře 121 m

2
, 1441/5 trvalý 

travní porost o výměře 1660 m
2
, 1441/8 trvalý travní porost o výměře 105 m

2
, 1452 trvalý travní porost o 

výměře 1737 m
2
, 1574/4 orná půda o výměře 1141 m

2
, 1574/2 orná půda o výměře 1310 m

2
 to vše v k.ú. 

Bělá pod Bezdězem Farmě v Podhradí, IČO: 07911581, Bezděz č.p. 140,472 01 Bezděz. 

267/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 664/67 ostatní plocha o výměře 5 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem.  
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268/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 889/3, p.č. 889/4 a p.č. 892/1 

z vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad s příslušností hospodařit s majetkem státu, 

IČ:01312774 do vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem, IČ: 00237434. 

269/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 411/1, pozemku p.č. 2124/5 a 

pozemku p.č. 3036 z vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad s příslušností hospodařit 

s majetkem státu, IČ:01312774 do vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem, IČ: 00237434. 

270/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s uspořádáním 4. ročníku „Bělská regata“ na městském koupališti dne 10.8.2019 v provozní době 

koupaliště a s umožněním volného vstupu pro všechny návštěvníky. 

271/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci: „Zámek Bělá pod Bezdězem – 

severní křídlo – oprava statických poruch arkýře“ a schvaluje uzavřít se Středočeským krajem smlouvu o 

poskytnutí dotace. 

272/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí s uzavřením 

„Dodatku č.1 - Smlouvy o rozmístění a provozování kontejnerů na použitý textil“ se společností 

DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou IČO: 43224245, DIČ: CZ43224245. 

273/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytové jednotky č. 21 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem  …, Bělá pod 

Bezdězem. Bytová jednotka se přiděluje od 1.7.2019 na dobu neurčitou za nájemné dle schválené nové 

cenové mapy nájemného.     

274/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem rozhodnutím zřizovatele ukládá Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, 

příspěvková organizace, přijetí všech žadatelů (dětí), kteří nejpozději k 31. lednu 2020 dovrší věku 3 let a 

zároveň rozhodnutím zřizovatele ukládá Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

otevření maximálně 8 oddělení pro školní rok 2019 / 2020. 

275/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění a 

§ 28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

schvaluje, aby  Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace podala žádost o 

grantovou podporu v rámci grantové výzvy Občanská společnost dle předloženého návrhu. 

276/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem, § 

6, odst. 1) navrhuje program jednání zastupitelstva města v předloženém znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:36 hodin.  

 

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

 

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne  03. 06. 2019 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

        MUDr. Martin Zelený                                                                      Jan Sýkora 

                  radní města                                                     místostarosta města          
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