Ev. č.: 2870/2019; Č.j: ASIST/1439/2019/Loukotková
spis. znak: 101.2.2, A/10

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 15/2019 konaného dne 29. 07. 2019 od 16:03 v zasedací místnosti MěÚ Bělá
pod Bezdězem.
Přítomni:
Ing. Jaroslav Verner, starosta města
Jan Sýkora, místostarosta města
Iveta Orolínová, členka rady
Radek Pelc, člen rady

Omluveni:
MUDr. Martin Zelený, člen rady
Mgr. Květuše Vernerová, členka rady
Ing. Pavel Girgle, člen rady

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Kristina Loukotková, asistentka starosty
Při zahájení jednání rady bylo přítomno 4 členové rady. Rada města Bělá p. B. byla usnášeníschopná.
Materiály prezentoval místostarosta města Jan Sýkora.

Program jednání a stanoviska rady:
1. Program jednání
O předloženém programu jednání bylo hlasováno.
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.354/2019)
2. Kontrola usnesení – na vědomí
3. Finanční
a) Plnění rozpočtu k 30. 06. 2019
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.355/2019)
b) Rozpočtové opatření č. 5/2019
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.356/2019)

4. RaMM
Investice
a) Žádost o vodovodní a kanalizační přípojku, …
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.357/2019)
b) Žádost o souhlasné stanovisko s dopravním řešením v klidu pro Bytový dům Kino Bělá.
Plánovaná smlouva upravena dle požadavků RM. Za případný nájem 1 parkovacího místa budeme požadovat
2.000,-Kč/rok.
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.358/2019)

Majetek
a) Žádost o souhlas s pořádáním 2. ročníku cyklistického závodu „Ralsko MTB Tour“
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.359/2019)
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b) Žádost o pronájem částí městských pozemků p.č. 2907/3, 2907/4, 1624/3 a 2836/1 – …
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.360/2019)
c) Žádost o pronájem pozemku pod chatou na koupališti – …
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.361/2019)
d) Žádost o pronájem pozemku – …
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.362/2019)
e) Žádost o prodloužení pronájmu areálu občerstvení „Věchýtek“
RM žádá opětovné zveřejnění záměru na pronájem areálu.
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.363/2019)
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.364/2019)
f) Žádost o souhlas k zápisu stavby do katastru nemovitostí
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.365/2019)
g) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pod převlékárnou na koupališti – …
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.366/2019)
h) Sdělení k pozemkům p.č. 39/4 a p.č. 53/3 v k.ú. Vrchbělá a žádost o součinnost
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.367/2019)
5. Odbor výstavby a ŽP
ŽP
a) Dodatek č.2 - Smlouva o provozování nádob na likvidaci a sběr použitého jedlého oleje
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.368/2019)

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 29. 07. 2019
354/2019
355/2019

356/2019

357/2019

Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program
jednání rady města dne 29. 07. 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. 06. 2019 - Příjmy ve výši 46.699.380,- Kč,
výdaje 35.898.731,- Kč.
Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje
Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku
3.151.069,- Kč na 100.397.185,39,- Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku 3.151.069,- Kč na
139.217.929,- Kč. Výdaje převyšují příjmy o 38.820.743,61,- Kč.
Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se stavbou
„Bělá pod Bezdězem p.č. 744/4 vodovodní a kanalizační přípojky“ v rozsahu dle předložené situace a
zároveň doporučuje podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi
Městem Bělá pod Bezdězem a … 293 01 Mladá Boleslav.
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358/2019

359/2019

360/2019

361/2019

362/2019

363/2019

364/2019

365/2019

366/2019

367/2019

368/2019

Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí
s předloženým dopravním řešením pana Davida Ptáčníka, bytem Polní 151, Bělá pod Bezdězem
dočasného parkování 12. parkovacích míst v ulici Hradební, které budou sloužit dočasně jako parkování
osobních automobilů Bytového domu Kino Bělá. Rada města v tomto smyslu schvaluje předloženou
plánovací smlouvu mezi Městem Bělá pod Bezdězem a p. Davidem Ptáčníkem, Polní 151, 294 21 Bělá
pod Bezdězem.
Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí
s uspořádáním 2. ročníku cyklistického závodu horských kol „Ralsko MTB Tour“ v katastru města Bělá
pod Bezdězem dne 28.9.2019 od 11:00 do 17:00 hod a souhlasí s průjezdem motorových vozidel za
účelem organizace a následného úklidu po závodu.
Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pronájem
částí pozemků p.č. 2907/3 ostatní plocha o výměře 159 m2, p.č. 2907/4 ostatní plocha o výměře 754 m2,
p.č. 2836/1 ostatní plocha o výměře 3 m2 a p.č.1624/3 trvalý travní porost o výměře 83 m2 v k.ú Bělá pod
Bezdězem …, 294 21 Bělá pod Bezdězem s platností od 1.9.2019 za celkovou částku 999,- Kč/rok.
Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku stp.č. 1419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a část
pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha o výměře 5 m2, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem s nájemcem …, 252
41 Dolní Břežany s platností od 1.8.2019 do 31.12.2024, za roční nájemné ve výši 405,- Kč + cena dvou
permanentních vstupenek pro dospělé osoby ve výši 640,- Kč.
Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pronájem
části pozemku p.č. 1005/1 trvalý travní porost o výměře 63,5 m2, části pozemku p.č. 1008/1 zahrada o
výměře 834 m2 a části pozemku p.č. 1008/3 zahrada o výměře 569 m2, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem
…, 294 21 Bělá pod Bezdězem za nájemné ve výši 1.466,50 Kč/rok s platností od 1.8.2019 na dobu
neurčitou.
Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu občerstvení „Věchýtek“ čp. 515, ulice Kuřívodská, Bělá
pod Bezdězem (prostory sloužící podnikání o výměře 91 m², terasa o výměře 67 m² a pozemek o výměře
676 m²) za účelem provozování občerstvení za nájemné ve výši 35.000, - Kč/rok s platností od 1.5.2020
na dobu určitou do 31.12.2024 se společností Dou Dou s.r.o., IČO: 06099904, Alšova 1637/2, 470 01
Česká Lípa.
Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích platném znění, schvaluje zrušení
původního zveřejnění záměru a následně opětovné zveřejnění záměru města pronajmout od 1.5.2020 do
31.12.2024 areál občerstvení „Věchýtek“ čp. 515, ulice Kuřívodská, Bělá pod Bezdězem (prostory
sloužící podnikání o výměře 91 m², terasa o výměře 67 m² a pozemek o výměře 676 m²) pro zajištění
stravovacích služeb na koupališti města v období letní sezóny za minimální smluvní cenu 35.000,Kč/rok.
Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí se
stavbou na pozemku p.č. 2694/1 lesní pozemek v k.ú. Bělá pod Bezdězem v podílovém spoluvlastnictví
…, 407 24 Valkeřice a …, 470 01 Česká Lípa.
Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část městského pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha o výměře 16 m2
v k.ú. Bělá pod Bezdězem.
Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění akceptuje
navrhovanou kupní cenu od Ministerstva obrany ČR za prodej pozemků p.č. 39/4 a p.č. 53/3 v k.ú.
Vrchbělá.
Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí s uzavřením
„Dodatku č.2 - Smlouvy o poskytnutí služeb rozmístění a likvidace použitého rostlinného oleje“ s firmou
Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČO:16539184.
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Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:26 hodin.
Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 16:56 hod.
V Bělé pod Bezdězem dne 30. 07. 2019.

……………………………

.…………………………….
Jan Sýkora
místostarosta města

Ing. Jaroslav Verner
starosta města
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