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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 19/2019 konaného dne 23. 09. 2019 od 16:03 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
 

Přítomni:           Omluveni:                                                                                       

Ing. Jaroslav Verner, starosta města         

Jan Sýkora, místostarosta města  

MUDr. Martin Zelený, člen rady 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady  

Ing. Pavel Girgle, člen rady         

Iveta Orolínová, členka rady                                                    

Radek Pelc, člen rady            

                  

                                                                                                                               

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Kristina Loukotková, asistentka starosty 

  

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 7 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 7-0-0 (usnesení č.428/2019) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

3. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 31. 08. 2019 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.429/2019) 

 

Do ZM  postupuje materiál z finančních záležitostí 3a). 

 

 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 8/RaMM/2019, rekonstrukce ul. Umlaufova a Farská 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.430/2019) 

 

 

 

 

 

Majetek 

a) Revokace žádosti o odprodej části městského pozemku - … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.431/2019) 

 

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

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.432/2019) 
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c) Návrh na uzavření smlouvy o dílo 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.433/2019) 

 

 

d) Umístění bankomatu v budově autobusové zastávky na Masarykově náměstí 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.434/2019) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.435/2019) 

 

 

Do ZM  postupuje materiál z majetkových záležitostí 4a), 4b). 

 

 

5. Odbor výstavby a ŽP 

ŽP 

a) Usnesení komise životního prostředí Rady města 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.436/2019) 

 

 

6. Školství 

MŠ 

a) Návrh na schválení přijetí sponzorského daru Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  

RM se dotazuje, k jakým účelům bude sponzorský dar použit. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.437/2019) 

 

b) Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace a 

přeřazení do 12. platové třídy 

Ing. P. Girgle – vznesl protinávrh na odložení materiálu. 

 

Hlasování o protinávrhu 

               Hlasování 6-0-1  

 

Materiál odložen do doby vyjasnění výkladu paragrafů. 

 

Diskuse: 

MUDr. M.  Zelený – požadoval zvýšení o 1. platovou třídu a je názoru, že o 2. platové třídy navýšení není možné 

Ing. P. Girgle  - upozornil, že doposud nebylo dodáno vyhodnocení využití prázdninového provozu MŠ 

 

 

Materiál odložen do doby vyjasnění výkladu paragrafů. 

 

 

7. TS 

a) Přímý výběr dodavatele ojeté multikáry M25 sklápěč 

Hlasování 5-0-2 (usnesení č.438/2019) 

 

 

8. Ostatní 

a) Petice – pro zachování pozemku p.č.2350/10, k.ú. Bělá pod Bezdězem, zcela v majetku města Bělá pod Bezdězem 

a jeho další kultivaci pro dětské volnočasové využití 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.439/2019) 

 

b) Autodrom Most a.s. – řešení sporných otázek 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.440/2019) 



Ev. č.: 3589/2019; Č.j: ASIST/1770/2019/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 3 - Zapsala: K. Loukotková, asist.    
                                                                                                                                                                 Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 
 

 

 

c) Informace na vědomí Radě města o zrušení VZ, Česká ulice - úprava oboustranného chodníku. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.441/2019) 

 

d) Sběrný dvůr– výběr nejvhodnější nabídky   
 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.442/2019) 

 

Do ZM  postupuje materiál z ostatních záležitostí 8a). 

 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 23. 09. 2019 

 

428/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 23. 09. 2019. 

429/2019  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 31. 08. 2019 - Příjmy ve výši 64 686 232,77,- 

Kč, výdaje 49 965 629,76,- Kč.  

430/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/RaMM/2019, týkající se schválení méněprací, a to přeložky 

sdělovacího vedení v celém rozsahu za 656 833,00 Kč bez DPH, uzavíraný mezi Městem Bělá pod 

Bezdězem a společností SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 490 01 Česká Lípa, IČO: 25018094. 

431/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění revokuje usnesení 

č. 185/2019 ze dne 24. 4. 2019 a doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 56/1 orná 

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

5.031.500, - Kč s DPH s podmínkou, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu i návrh na vklad 

do katastru nemovitostí. 

432/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 

769/1 ostatní plocha o výměře 1.416 m
2
 v k. ú.  Bezdědice ve vlastnictví ČR a souhlasit s jeho převodem. 

433/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí    

s podpisem Smlouvě o dílo s firmou Aquapol česko s.r.o., Nedožerská cesta 1284/36, 971 01 Prievidza 

III, IČO: 52454541 o dodání a montáže technologie AQUAPOL za částku 78 500,- s DPH. 

434/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání pro provozování bankovních služeb s Českou spořitelnou 

a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 s platností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou za nájemné ve 

výši 2.500, - Kč/měsíc. 

435/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 26. 6. 2018 se Saadem 

Elshennawi, IČO: 03045854, se sídlem Pražská 920, 472 01 Doksy v předloženém znění. 

436/2019   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění nesouhlasí s kácením 

3 ks bříz bělokorých v areálu městského koupaliště a souhlasí s kácením uvedených dřevin v lokalitách 

Horka, Březinka, Háječek a nad Stadiónem. 

437/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění schvaluje 

přijetí finančního sponzorského daru ve výši 50 000,- Kč Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, 

příspěvkové organizaci. 

438/2019  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 realizaci nákupu ojeté multikáry M25 katerorie N1  sklápěč od pana Petra Vrabce – 

dopravní služby, 294 23 Čistá, IČO: 12540277. Cena multikáry je 127.000,- (bez DPH), 153 670,- Kč 

včetně DPH.  
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439/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění bere na vědomí petici pro 

zachování pozemku p. č.2350/10 v k. ú. Bělá pod Bezdězem a předkládá zastupitelstvu města Bělá pod 

Bezdězem, aby tuto petici projednalo. 

440/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na 

vědomí informaci od právního zástupce města a souhlasí s upuštěním od soudní cesty k řešení sporných 

otázek při předání pronajatého majetku od společnosti Autodrom Most a.s. dle usnesení rady města 

č.312/2018 ze dne 25. 6. 2018. 

441/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na 

vědomí informaci zrušení veřejné zakázky a výběru zhotovitele investiční akce „Bělá pod Bezdězem, 

Česká ulice – úprava oboustranného chodníku“, viz. usnesení RM č, 388/2019 ze dne 26.8.2019. 

442/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhoduje, že 

nejvýhodnější nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr a re-us centrum Bělá pod 

Bezdězem – zpracování projektové dokumentace“, zadávanou jako zakázka malého rozsahu je nabídka 

uchazeče BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909 s nabídkovou cenou 

1.557.000Kč bez DPH a zároveň schvaluje znění smlouvy o dílo.  
 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v17:03 hodin.  

 

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 18:23 hodin. 

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne 25. 09. 2019. 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner             Jan Sýkora                             

       starosta města                                                                                   místostarosta města                                

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 


