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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 18/2019 konaného dne 09. 09. 2019 od 16:05 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
 

Přítomni:           Omluveni:                                                                                       

Ing. Jaroslav Verner, starosta města       Ing. Pavel Girgle, člen rady   

Jan Sýkora, místostarosta města  

MUDr. Martin Zelený, člen rady 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady        

Iveta Orolínová, členka rady                                                    

Radek Pelc, člen rady            

                  

                                                                                                                               

Ostatní přítomní: Kateřina Umáčená, vedoucí SO tajemník MÚ, Kristina Loukotková, asistentka starosty 

  

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů 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 6-0-0 (usnesení č.408/2019) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

3. Finanční 
a) Rozpočtové opatření č. 6/2019 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.409/2019) 

 

b) Žádost o úpravu dotace č. BPB/35/2019/FO - skauti 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.410/2019) 

 

SB 
a) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.411/2019) 

 

b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.412/2019) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.413/2019) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.414/2019) 

 

e) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.415/2019) 

 

f) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.416/2019) 

 

g) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.417/2019) 
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h) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.418/2019) 

 

i) Návrh výměnu bytu 2+1, č. 4, Lidová 778, Bělá pod Bezdězem 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.419/2019) 

 

j) Návrh na přidělení bytu 2+1, č. 18, Husova 485, Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.420/2019) 

 

Do ZM dne 11.9.2019 postupuje materiál z finančních záležitostí 3a). 

 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Přímý výběr zhotovitele opravy opěrné zdí U Střelnice 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.421/2019) 

 

b) Rozšíření městského kamerového systému, schválení záměru a žádosti o dotaci 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.422/2019) 

 

c) Žádost o změnu trasy kabelové přípojky NN 

J. Mechierek – z dlouhodobého hlediska nedokážeme říct, kolik domů zde bude v budoucnu postaveno 

S. Beran – ČEZ připojení povolil, protože je to napojitelné 

J. Mechierek – pokud to Město povolí, budeme mít podmínky, jak bude přípojka vést 

S. Beran – zkusí se ještě jiná varianta – vést to jinou cestou (mimo komunikaci!) – bude požadována výhodnější trasa 

 

Referent na materiálu pracuje. Materiál by odložen.  

 

 

 

 

Majetek 

a) Ukončení nájmu a zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu autobusové zastávky 

„U Koníčka“ 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.423/2019) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.424/2019) 

 

 

b) Žádost o prodloužení pronájmu areálu občerstvení „Věchýtek“ 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.425/2019) 

 

c) Pronájem prostoru nesloužícího k podnikání – kabiny č. 7 (zadní) na koupališti v Bělé pod Bezdězem. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.426/2019) 

 

 

5. Školství 

ZŠ 

a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Vyhlášení ředitelského volna dne 31. 10. 2019 a dne 

1. 11. 2019 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.427/2019) 
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 09. 09. 2019 

 

408/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 09. 09. 2019. 

409/2019  Rada Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje Zastupitelstvu 

města Bělá pod Bezdězem schválit rozpočtové opatření č. 6/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o 

částku 218.679,2,- Kč na 100.615.864,59,- Kč, výdajová část rozpočtu se ponižuje o částku 

1.000.407,80,- Kč na 138.217.521,20,Kč. Výdaje převyšují příjmy o 37.601.656,61,- Kč. 

410/2019  Rada města dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem č. 

BPB/35/2019/FO, kterým se mění jeden z účelů poskytnutí dotace. Výše dotace z rozpočtu města zůstává 

nezměněna. 

411/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č…. , Bělá pod Bezdězem paní … na jeden rok, tedy do 30.09.2020. 

412/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. …, Bělá pod Bezdězem paní … na jeden rok, tedy do 30.09.2020. 

413/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. …, Bělá pod Bezdězem panu … na dobu neurčitou. 

414/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. …, Bělá pod Bezdězem panu …na tři roky, tedy do 30.09.2022. 

415/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. …, Bělá pod Bezdězem panu … na jeden rok, tedy do 30.09.2020. 

416/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. …, Bělá pod Bezdězem panu … na jeden rok, tedy do 30.09.2020. 

417/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. …, Bělá pod Bezdězem paní … na půl roku, tedy do 31.03.2020. 

418/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. …, Bělá pod Bezdězem paní … na půl  roku, tedy do 31.03.2020. 

419/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje výměnu  

bytu č…., Bělá pod Bezdězem za byt č…. od 1.10.2019 s platností NS do 30.4.2021 dle původní NS 

č.935. 

420/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytu č. …,  Bělá pod Bezdězem paní …, trvale bytem …, Bělá pod Bezdězem. Byt se přiděluje na dobu 

určitou od 01.10.2019 do 31.03.2020. 

421/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

souhlasí s výběrem zhotovitele opravy opěrné zdi U Střelnice, a to fy. Global Investment s.r.o. 

Mladoboleslavská 716, 294 21 Bělá pod Bezdězem, IČ: 27224155, s cenovou nabídkou 987.360,- Kč, 

včetně 21% DPH s termínem realizace září - říjen 2019. 

422/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje záměr 

„Rozšíření a rekonstrukce MDKS“ a zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rozšíření a 

rekonstrukce MDKS“ v rámci 3. kola programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“ 

na léta 2019 až 2020 vyhlášeného Ministerstvem vnitra České Republiky. 

423/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje ukončení 

nájemní smlouvy s panem Martinem Winterem, IČO: 07768885, Arnoštská 33, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem, a to dohodou k 30.9.2019. 

424/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje zveřejnění 

záměru města pronajmout prostor sloužící podnikání v objektu autobusové zastávky „U Koníčka“, ulice 

Mladoboleslavská, Bělá pod Bezdězem o výměře obchodu 17,20 m² a sociální zařízení o výměře 1,56 m² 

za cenu 12.514, - Kč/rok s inflační doložkou. 

425/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění, schvaluje 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 s fy. ORRE s.r.o., Václav Renza, Albrechtova 62, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 
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426/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

pronájem kabiny č. 7 zadní na koupališti v Bělé pod Bezdězem paní …, 293 01 Mladá Boleslav, na dobu 

neurčitou s platností od 1.1.2020 za nájemní cenu 740,- Kč/rok. 

427/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizaci dne 31. 10. 2019 a dne 1. 11. 2019. 
 

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:57 hodin.  

 

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:45 hodin. 

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne 10. 09. 2019. 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner             Jan Sýkora                             

       starosta města                                                                                   místostarosta města                                

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 


