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      Zápis  

Z 05. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 12. 6. 2019 od 17:03 hod. v klubu Základní 

školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. 

 

Přítomni: 

Verner Jaroslav, Ing., starosta 

Dubec Roman 

Fejfar Radek, Bc 

Girgle Pavel, Ing. 

Hentek Lukáš 

Horčičková Petra, Mgr. 

Ježek Jaroslav  

Jirdásek Miloš 

Koloc Ladislav 

Kouba Rudolf, Ing. 

Lomoz Milan, Ing. 

Mencl Martin, Mgr. 

Orolínová Iveta 

Pelc Radek 

Sýkora Jan, místostarosta 

Šimůnek Libor, Bc 

Tošovská Jitka 

Vernerová Květuše, Mgr. 

Voleman Lukáš 

Zelený Martin, MUDr. 

Zimmermann Emil  

              

 

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

vedoucí odboru výstavby a ŽP, Ing. Pavlína Rylichová, referentka RaMM, Iva Svobodová, 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. 

 

Z důvodu rezignace pí. Ing. Zdeňky Polákové na post Zastupitele města a následné rezignaci pí. Andrey 

Šťastné je navržen na uvolněné místo p. Ladislav Koloc. Následovalo složení slibu.  

 

V 17:03 hod. je přítomno 21 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.   

 

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi:   

Iveta Orolínová 

Ladislav Koloc 

    

       Schváleno 21-0-0 

Za členy návrhové komise byli navrženi: 

Bc. Libor Šimůnek - předseda 

Lukáš Voleman - člen     

Ing. Milan Lomoz – člen 

                    Schváleno 21-0-0 

 

Zápis z jednání ze dne 15. 5. 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) Rozpočtové opatření 
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b) Plnění rozpočtu k 30. 4. 2019 

     5. Majetkové a investiční záležitosti                                                                                             

a) VaK Mladá Boleslav – Smouva o budoucí smlouvě o vkladu 

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

c) Žádost o odkup městského pozemku p.č. 551/12 - Vazačka 

d) Odkup části  městského pozemku - … 

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

f) Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 411/1 – státní pozemkový úřad 

6. Dotace 

 a) Statické zajištění zámku – arkýř – přijetí dotace 

7. Různé 

a) Volba zástupce města do Dozorčí rady VaK Mladá Boleslav, a.s. na období 2019-2023 

b) Protokol o kontrole Kontrolního výboru 03/2019 

c) Volba předsedy Finančního výboru 

8. Interpelace občanů a zastupitelů 

9. Závěr 

 

 

     

            Hlasováno 21-0-0 

                   (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

 

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

Kateřina Umáčená. 

  

 

                I. 

              Interpelace občanů  

 

J. Menšík – jednatel spol. TRIGON vznesl dotaz ohledně pozemku p.č. 551/12,  od roku 2016 máme o tento 

pozemek zájem, z důvodu přesídlení firmy. Nedomnívali jsme se, že jde o nabídkové řízení, kde rozhoduje nejvyšší 

nabídka. Firma TRIGON je ochotna cenovou nabídku za pozemek  navýšit. 

Ing. Verner – tento pozemek bude dnes projednáván na ZM, zveřejnění proběhlo zákonným způsobem 

RM dala přednost vyšší nabídce a materiál postoupil do dnešního ZM, opakovaný kolotoč by neodpovídal 

zákonům. 

Z. Patrná -  zmiňuje článek ve zpravodaji města č. 6/2019 ohledně zhodnocení volných finančních prostředků 

Ing. Verner – co se týče zhodnocení, tak všechny volné peníze jsou u KB, nesouhlasím s investováním z důvodu 

rizika 

R. Kouba – jde skutečně o zhodnocení, máme je depozitně na nějaká procenta, ale ta jsou vyšší, než na základním 

účtu 

Z. Patrná – peníze by neměly ležet, ale měly by se investovat 

R. Kouba – je mnoho akcí, které je potřeba postavit. Jsou již některé dotační tituly, ale nejprve musíme mít peníze 

na celé provedení. Dotace se vždy dostanou až po provedení.  

Ing. Lomoz – bylo myšleno zhodnocení proti stávajícímu stavu a souhlasím, že by se peníze mohly pustit do 

nějakých investicí (stavby a zvelebení města) 

pí. Valentová – dotaz, jak to vypadá s obcí Bezdědice. V obci se sice hodně staví, ale příjezdová cesta je velmi 

špatném stavu a je nutné zvelebení vesnice (pořízení laviček) 

J. Sýkora – probíhá jednání s Metronetem + řeší se dotace na kamerový systém 

Ing. Verner – na schůzce s občany bylo oznámeno, že letos se budeme věnovat  Březince a příští rok se posuneme 

do Bezdědic 

Ing. Lomoz – chápu, že něco bude později a něco má být koncepčně, ale pořídit lavičky není až taková investice a 

občané by ocenili, že město trochu chce  

pí. Femiaková – dotaz, zda má město v plánu pořízení retenčních nádrží 
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Ing. Verner – dotační tituly a věci týkající se zadržování vody v krajině se již realizují, co se týče zalévání parku – 

je zde 77m hluboký vrt 

pí. Femiaková – u paneláků se též počítá s retenčními nádržemi? 

Ing. Verner – odpověděl, že u paneláků to nejsou záležitosti města 

 

 

Zvukový záznam: 00:09 – 00:33 min. 

 

               II. 

              Kontrola usnesení 

   

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

 

Vzato na vědomí. 

 

Zvukový záznam: 00:33 – 00:37 min. 

                                                            

         III. 

                                                                           Finanční záležitosti 

 

Materiály z finančního odboru prezentoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města  

 

a) Rozpočtové opatření č. 4 

Diskuse: 

Bc. Fejfar – proč je Rozpočtové opatření navržené jako schodkové?  

Ing. Verner – rozpočet je postavený jako schodkový a ten byl schválen 21 hlasy, mění se pouze to, že s velkou 

pravděpodobností budeme stavět družinu, tak určitě nepoužijeme celých 20 mil. a to dělá rozpočet schodkovým, 

nejde o pohyb s penězi, je to pouze účetní stav na řádku 

Ing. Kouba – rozdíl příjmy x výdaje - nepůjdeme do dluhu, ale použijeme peníze, které máme na účtě, s tím že 

příjmy se mohou zvýšit o dotace 

Bc. Fejfar – máme schválený rozpočet a je zde další Rozpočtové opatření č. 4 

Ing. Verner – máme 6. měsíc a děláme čtvrté opatření, loni těch opatření bylo 13 – oproti soukromému sektoru je 

nutné dělat opatření průběžně a ne až na konci roku 

Ing. Lomoz – dotaz na magnetickou vývěsku za 106.000?  

Ing. Verner - z důvodu nedostatku prostoru na úřední desce před radnicí se pořizuje další vývěska, která vzhledem 

že je v památkové zóně a navíc se k ní musí přivést např. elektrika, byla naceněna za uvedené peníze 

J. Sýkora – okomentoval Rozpočtové opatření - je potřeba plánovat a i vzhledem k novému složení RM a ZM se 

některé položky příjmů a výdajů navyšovaly za nějakým cílem, snažíme se každou akci, kterou do rozpočtu 

přidáváme, aby byla dotována  

Ing. Kouba – dotaz, že po dobu téměř tří měsíců nebude možná provést žádnou změnu rozpočtu, pokud bude nutná 

změna jako např. přijetí dotace, bude nutné svolat ZM 

Ing. Verner – to je možné, ale nic takového se nepředpokládá 

Ing. Lomoz – plnění rozpočtu je zatím na nízkých číslech a tudíž nehrozí, že bychom překročili to, co je schválené  

 

 

 Hlasování 21-0-0 (usnesení č.60/2019) 

Zvukový záznam: 00:37 – 00:56 min. 

 

 

b) Plnění rozpočtu k 30. 04. 2019 

Diskuse: 

Ing. Kouba – žádal o doplnění tabulky za každý měsíc, aby byl vidět vývoj jednotlivých měsíců 

 

Hlasování 21-0-0 (usnesení č.61/2019) 

Zvukový záznam: 00:56– 00:59 min. 

 



Č.j: ASIST/1228/2019; Ev. č. 2374 
spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10  

4                         Zapsala: K. Loukotková, asist., 

 Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.. 
   

IV. 

              Majetkové a investiční záležitosti 

 

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

 

 

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

Diskuse: 

Ing. Kouba – VaK požaduje, aby to bylo provedeno v takových intencích, aby to mohly převzít 

Ing. Girgle – doplnil, že Vak vybere zhotovitele, aby bylo zabezpečeno, to že to bude v souladu s jejich 

technickými podmínkami, aby to mohly následně bez problémů převzít 

J. Tošovská – upozornila, že Ing. J. Sedláček,  jako předseda představenstva skončil k 31. 5. 2019 a tudíž je nutné 

opravit smlouvy  

      

         Hlasování 21-0-0 (usnesení č.62/2019) 

                                       

Zvukový záznam: 00:59 – 01:02 min. 

 

 

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

Bez dotazů a připomínek. 

ZM schválilo neprodej pozemku. 

 Hlasování 21-0-0 (usnesení č.63/2019) 

                  

Zvukový záznam: 01:02 – 01:05 min. 

 

 

c) Žádost o odkup městského pozemku p. č. 551/12 – Vazačka 

Diskuse: 

J. Ježek – na tomto místě bych raději viděl sídla dvou dalších firem, než parkoviště 

Ing. Lomoz – pro koho bude parkoviště určené? 

Ing. Verner – pro nákladní automobily se sociálním zařízením, musí být v souladu s územním plánem 

Bc. Fejfar – je přirozené, aby se firma rozvíjela v sousednich pozemcích a podpořím prodej bělským podnikatelům 

ZM prodalo pozemek za vyšší nabídku, tj. 550,-Kč/m
2 

 

     Hlasování 11-5-5 (usnesení č.64/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:05 – 01:11 min. 

 

d) Odkup části městského pozemku – … 

Ing. Verner – dne 10. 6. 2019 jsme obdrželi email od p. …, že vzhledem k okolnostem je nucen odstoupit od koupě 

pozemku p.č. …a z tohoto důvodu se budeme zabývat pouze druhým usnesením a sice koupí pozemku p. č. …, 

takže usnesení č. 2 zůstává celé v platnosti. 

 

Diskuse: 

Bc. Fejfar – děkuje za férový přístup p. …, že můžeme odsouhlasit druhé usnesení  

     

 Hlasování 21-0-0 (usnesení č.65/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:11– 01:14 min. 

 

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

 

Bez dotazů a připomínek. 

      

 Hlasování 21-0-0 (usnesení č.66/2019) 

Zvukový záznam: 01:14 – 01:16 min. 
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f) Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 411/1 – státní pozemkový úřad 

Diskuse: 

Ing. Kouba – vznesl dotaz a zároveň upozornil, že ve zprávě od Pozemkového úřadu se jedná pouze o ten pozemek, 

který je u paneláku, tak proč v tomto usnesení se jedná i o ten další pozemek, který ve zprávě není zmíněn? 

Původně v té žádosti to bylo dáno dohromady v usnesení, ale pozemkový úřad se vyslovuje pouze k tomuto 

pozemku, který je kolem paneláku.  

Ing. Verner – neumím v tomto případě reagovat 

Bc. Fejfar – dotazuje se na to, že jeden materiál se jmenuje - Žádost o bezúplatný převod pozemku a druhý materiál 

-  Souhlas s bezúplatným převodem, rozumím tomu správně, že nejprve žádáme o bezúplatný převod pozemku a až 

když s tím souhlasí a žádosti vyhoví, tak potom máme na stole ten souhlas 

Ing. Verner – reagoval, ano je to tak 

Bc. Fejfar – to bude asi ten důvod, proč zde není materiál – my to teď schválíme, abychom si o to požádali 

Bc. Krenický – osobně bych doporučil materiál odsouhlasit 

J. Ježek – souhlasíme ne s žádostí, ale již s převodem – žádosti by měly být již vyřízené 

M. Jirdásek – měla by na úřadě existovat stejná žádost i na pozemek p.č. 411/1  

Bc. Krenický – domnívám se, že reagovali pouze na pozemky, na které potřebovali reagovat 

J. Ježek – vyjádření možná již existuje, my souhlasíme pouze s převodem 

Bc. Fejfar – to není stará záležitost, píše se zde, že žádost byla podána 11. 2. 2019 

Ing. Rylichová – jednalo se pouze o rozšíření žádosti v rámci rekonstrukce sídliště 

 

       

Hlasování 21-0-0 (usnesení č.67/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:16 – 01:26 min. 

 

 

                 V. 

              Dotace 

 

Materiály na dotace prezentoval Jan Sýkora, místostarosta města  

 

 

a) Statické zajištění zámku – arkýř – přijetí dotace 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

Hlasování 21-0-0 (usnesení č.68/2019) 

 

 

Zvukový záznam: 01:26 – 01:27 hod. 

 

VI. 

Různé 

 

Materiály různé prezentoval Jan Sýkora, místostarosta města. 

 

 

a) Volba zástupce města do Dozorčí rady VaK Mladá Boleslav, a.s. na období 2019-2023 

Diskuse: 

Ing. Kouba – toto schválení ZM není úplně podmínkou pro členství v Dozorčí radě VaK, přesto doporučuji, aby 

ZM toto usnesení schválilo 

Ing. Lomoz – ZM to musí schválit podle § 84 odst. g) 

J. Sýkora – Ing. Kouba má pravdu v tom, že byť by ZM usnesení schválilo a Valná hromada by rozhodla jinak, tak 

by nebyl členem Dozorčí rady, protože o tom rozhoduje Valná hromada 

Ing. Lomoz – nebyl by tam jako zástupce města, ale jako fyzická osoba 

Ing. Verner – VaK mě nenavrhoval, ale byl předpoklad, že k tomu zde dojde zpětně 
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Ing. Kouba – potom se ptám, kdo tebe navrhl jako člena Dozorčí rady, když ne město a ne VaK? 

Ing. Verner – my jsme předpokládali a dali jsme tam usnesení, že bude mít tento text a bude schváleno na ZM 

12. 6. 2019, pakliže byste mě teď neschválili, tak nebudu členem Dozorčí rady, z toho důvodu, že tato podmínka 

nebude splněna 

Ing. Kouba – jsem stejně pro, aby to usnesení bylo schváleno 

 

 

    Hlasování 20-0-1 (usnesení č.69/2019) 

 

 

Zvukový záznam: 01:27 – 01:34 hod. 

 

 

b)  Protokol o kontrole Kontrolního výboru 03/2019 

M. Jirdásek – pochválil činnost organizace Lesy Bělá s.r.o. a připravenost podkladů ke kontrole Ing. S. Bockem 

 

    Hlasování 21-0-0 (usnesení č.70/2019) 

Zvukový záznam: 01:34 – 01:36 hod. 

 

V 18:40 opustil jednání ZM MUDr. Zelený z pracovních důvodů. V této chvíli je přítomno 20 členů zastupitelstva 

města.  

 

c)  Volba předsedy Finančního výboru 

Ing. Verner – dovoluji si navrhnout p. Ladislava Koloce  

Bc. Šimůnek – se zeptal, zda jde o základní volby a zda by se jednotlivé strany mohly vyjádřit a podat své návrhy 

na kandidáta? 

Ing. Verner – určitě ano 

Bc. Šimůnek – navrhuji, aby se vyjádřily jednotlivé strany se svými návrhy a vzhledem k tomu, že mám slovo, tak 

dávám návrh na předsedu Finančního výboru p. Ing. Milana Lomoze 

 

         Hlasováno 9-0-11           

                               (H2-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

Ing. Verner – vyzval členy ZM k hlasování o návrhu na předsedu Finančního výboru p. Ladislava Koloce 

 

 

         Hlasování 11-0-9 (usnesení č.71/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:36 – 01:44 hod. 

 

 

 VII. 

        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

 

Diskuse: 

Bc. Fejfar – dotaz, kolik máme nyní členů Finančního výboru? Čtu v zákoně o obcích, že počet členů výboru 

má být lichý. 

J. Sýkora – jak je možné, že jste v roce 2016 působili takřka 2 měsíce v RM v šesti lidech, přestože RM má 

být stejně tak lichá? 

Bc. Fejfar – reaguji na Vaši připomínku, že není jedno, jestli lichý nebo sudý 

Ing. Verner – určitě si s tím nějak poradíme 

Ing. Kouba – žádám vedení města, aby materiály na webu byly doplněny o materiály, které byly projednány 

navíc v ZM  

Bc. Šimůnek – jsem zastupitelem řadu let a nestávalo se mi tak často, abych vynechával tak často, jako 

v posledních dobách – v předchozích zastupitelstvech bylo zvykem, že se na konci jednání ZM oznámilo 

alespoň orientačně termín dalšího zastupitelstva 
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Ing. Verner – zmínil, že pokud nebude nějaké mimořádné ZM, tak termín dalšího ZM bude 11. 9. 2019  

Ing. Lomoz – nešlo by připravit vyhlášku o omezení pouštění raket 

L. Hentek – vyhláška není potřeba, je to dáno zákonem 

M. Zámečník – představil se jako zástupce majitele nemovitosti, která se nachází v naší obci a seznámil ZM 

s plánovaným projektem v areálu bývalého dřevařského závodu, původní záměr jsme přehodnotili a po 

zvážení, jsme připravili projekt pro občanskou vybavenost služby (sportovní využití, ubytování, nákupní 

zařízení), v současné době probíhá rekonstrukce stávající administrativní budovy na hotel, zároveň jsem 

přišel, abych avizoval, že jsme připraveni přijímat Vaše návrhy, požadavky a popřípadě je zapracovat do 

projektových plánů 

Ing. Verner – řekl k tomu jen, že tento projekt je neustále v kolizi s územním plánem a že město zde 

hromadné bydlení nezvažuje 

Ing. Kouba – tzn.  že se chtěli změnu územního plánu na Zónu pro bydlení smíšená? 

M. Zámečník – naše investiční záměry jsme přizpůsobili k původním záměrům a to, že by to měla být 

residenční a relaxační oblast pro ubytované hosty 

Ing. Kouba – víte, že v našem územním plánu se počítá, že tímto údolím povede most a zvýší tím hlučnost? 

S. Beran – na závěr dodal, že o návrhu pořízení změny územního plánu rozhoduje ZM 

Ing. Verner – informoval o některých věcech, které probíhají, nebo již proběhly 

1) chystáme se na dotování projektu rekonstrukce třetího patra na zámku z Norských fondů 

2) pracuje se na prováděcí dokumentaci družiny, stavební povolení zůstává v platnosti 

3) studie sjednocení ZŠ v Máchově ulici 

4) chystáme se na výstavbu na Vrchbělé, město bude součástí investora a bude mít právo Veta 

5) proběhla akce Není Bělá jako Bělá, která se dle ohlasů občanů vydařila 

6) zúčastnil jsem se X. SHS v Třeboni a Bělá se stala členem výboru Středočeského kraje a kandidoval jsem 

za člena předsednictva  

Ing. Lomoz – jaké by bylo využití kláštera v případě jeho koupě? Jaký by byl přínos pro město? 

Ing. Verner – jednali jsme s Augustiniánama kvůli církevním restitucím, z důvodu potřeby odkoupení 

určitých pozemků a maximalistická verze je ta, že klášter odkoupíme celý (v tomto případě je třeba uvažovat 

strategicky) 

 

 

Zvukový záznam: 01:44 – 2:19 hod. 

  

 

 

 VIII. 

 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 12. 6. 2019 

 

60/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 200.189,- Kč na 

97.246.116,39,- Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku 283.000,- Kč na 136.066.860,- Kč. 

Výdaje převyšují příjmy o 38.820.743,61,- Kč. 

61/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

stav plnění rozpočtu města k 30. 4. 2019 - Příjmy ve výši 30.008.920,08,- Kč, výdaje 26.696.298,65,- 

Kč.  

62/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o vkladu“, resp. smlouvu o nepeněžitém majetku na 

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

1151, Mladá Boleslav 293 22, IČ:4635983. 

63/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje prodej pozemku p.č. … ostatní plocha o výměře 318 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

Společenstvu vlastníků jednotek domu, …, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

64/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje prodej pozemku p.č. 551/12 ostatní plocha o celkové výměře 4.116 m
2
 v k.ú. Vrchbělá firmě 

MIRLAND s.r.o., IČO: 27200523 a firmě Landa Company s.r.o., IČO: 07719663, obě sídlem Vazačka  

 



Č.j: ASIST/1228/2019; Ev. č. 2374 
spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10  

8                         Zapsala: K. Loukotková, asist., 

 Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.. 
   

 

1521, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 2.263.800, - Kč + 21 % DPH s podmínkou, 

že kupující uhradí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

65/2019  Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje koupi části pozemku p.č. … ostatní plocha o výměře 23 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem od 

pana …, 294 21 Bělá pod Bezdězem za částku 2.990, - Kč s podmínkou, že návrh na vklad do katastru 

nemovitostí uhradí Město Bělá pod Bezdězem. 

66/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

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. 

67/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

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. 

68/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje 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. 

69/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 

v platném znění schvaluje statutárního zástupce Města Bělá pod Bezdězem Ing. Jaroslava Vernera, 

starostu města pro volbu do Dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., na 

Valné hromadě této společnosti, která se konala dne 30. 5. 2019 v Mladé Boleslavi. 

70/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění bere na vědomí Protokol KV číslo 3/2019. 
71/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle C.2 písm. l) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném  znění 

volí do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem pana Ladislava 

Koloce. 

 

 

 

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 11. 9. 2019. 

 

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 19:22 hod.  

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne: 20. 6. 2019. 

 

 

 

 

 

    …………………………..          …………………………..   

                           Ing. Jaroslav Verner           Jan Sýkora       

                          starosta města                           místostarosta města 

 

 

 

Ověřovatelé:        
                            ….……………………….                                             ………………………….. 

   Ladislav Koloc       Iveta Orololínová 

        zastupitel             zastupitel 

     


