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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 21/2019 konaného dne 21. 10. 2019 od 16:01 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
 

Přítomni:           Omluveni:                                                                                    

Jan Sýkora, místostarosta města        Ing. Jaroslav Verner, starosta 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 4 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 4-0-0 (usnesení č.468/2019) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Změna ve směrnici č.5 Nakládání s majetkem 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.469/2019) 

 

b) Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.470/2019) 

 

 

V 16:05 se k jednání připojila I. Orolínová, počet členů RM bylo 5. 

 

c) Plnění rozpočtu k 30. 09. 2019 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.471/2019) 

 

SB 

a) Přímý výběr nabídky firmy OTHERM PRAHA s.r.o., na výměnu oken a dveří. 
 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.472/2019) 

 

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

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Nepodání žádosti o dotaci na stavbu nové školní družiny  

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.473/2019) 
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V 16:13 se k jednání připojila K. Vernerová, počet členů RM bylo 6. 

 

 

Majetek 

a) Žádost o bezplatnou výpůjčku sportovní haly 

R. Pelc – vznesl protinávrh na zápůjčku haly za smluvní cenu 1 000,-Kč 

 

Hlasování o protinávrhu 

Hlasování 4-1-1 (usnesení č.474/2019) 

 

b) Zrušení usnesení – koupě pozemku – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.475/2019) 

 

c) Odkup pozemkům p.č. 39/4 a p.č. 53/3 v k.ú. Vrchbělá od MO ČR 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.476/2019) 

 

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

 

 

5. TS 

a) Prodej nákladního automobilu Multicar M25 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.477/2019) 

 

 

6. Ostatní 

a) Harmonogram jednání zastupitelstva města 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.478/2019) 

 

b) Označení provozovny 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.479/2019) 

 

c) Průvodce historickým centrem a okolím města Bělá pod Bezdězem povídkou s křížovkou, obrázkem a dvěma 

turistickými cestami pro děti 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.480/2019) 

 

d) Výběr dodavatele opakovaného oznámení veřejné zakázky stavebního díla s názvem „Bělá pod Bezdězem, Česká 

ul. – povrchová úprava oboustranného chodníku“. 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.481/2019) 

 

 

e) Pověření starosty a místostarosty města svolat Kulturní komisi. 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.482/2019) 

 

Do ZM  postupuje materiál z ostatních záležitostí 6a). 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 21. 10. 2019 

 

468/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 21. 10. 2019. 

469/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje Změnový list č.2 ke směrnici č.5 Nakládání s majetkem v předloženém znění. 
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470/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 

685 091,00 Kč na 101 300 955,59,- Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku 1 337 091,00     

Kč na 139 624 612,20,- Kč. Výdaje převyšují příjmy o 38 323 656,61,- Kč. 

471/2019  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. 09. 2019 - Příjmy ve výši 70 765 736,25,- 

Kč, výdaje 56 275 443,20,- Kč.  

472/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s 

čl. XI. Směrnice města č. 1/2017, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

rozhoduje o přímém zadání zakázky dodavatele, firmu OTHERM PRAHA s.r.o., se sídlem Šplechnerova 

808/1, 193 00 Praha 9, IČ: 27259561, pro projekt „Výměna oken nájemních bytů v Tyršově ulici, čísla 

popisného 43“ v ceně 277 300 Kč bez DPH.  

473/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, bere na vědomí, 

že se nebude podávat žádost o spolufinancování stavby nové družiny v ulici El. Krásnohorské 

z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v rámci prioritní osy 5, specifického cíle 5.2. – pasivní 

budovy. 

474/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

krátkodobý pronájem sportovní haly …, dne 23.11.2019 od 8:00 do 15:00 hodin za částku 1.000,- Kč. 

475/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 65/2019 „Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje koupi části pozemku p.č. 406/25 ostatní plocha o 

výměře 23 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem od …, 294 21 Bělá pod Bezdězem za částku 2.990, - Kč 

s podmínkou, že návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí Město Bělá pod Bezdězem.“ 

476/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města koupit pozemky p.č. 39/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m
2
 a p.č. 53/3 

ostatní plocha o výměře 125 m
2
 v k.ú. Vrchbělá od České republiky – Ministerstva obrany, se sídlem 

Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 za celkovou kupní cenu ve výši 10. 980,- Kč. 

477/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje prodej 

nákladního vozu značky Multicar M25, kategorie N1, výrobního čísla 13698, roku výroby 1986, se státní 

poznávací značkou MB 75 – 36, společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., IČ 27114643, Mělnícká 

273, 294 21 Bělá pod Bezdězem, za zůstatkovou účetní hodnotu ve výši Kč 578,-- bez DPH 21 %.  
478/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem  v souladu s §102 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

doporučuje a navrhuje zastupitelstva města schválit harmonogram termínů jednání zastupitelstva města 

v předloženém znění. 

479/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem  v souladu s §102 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  souhlasí 

s umístěním označení provozovny cedulkou menších rozměrů dle žádosti pí. Kateřiny Kabátníkové 

v budově ZŠ Bělá pod Bezdězem a umístěnou vedle vchodu do tělocvičny školy.  

480/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje a 

ukládá Městským Kulturním Zařízením, příspěvková organizace, zpracování a realizaci „Průvodce po 

historických pamětihodnostech města Bělá pod Bezdězem“. 

481/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s výběrem 

dodavatele díla „Bělá pod Bezdězem, Česká ul. povrchová úprava oboustranného chodníku, “ firmu 

PRIMA KÁMEN plus s.r.o., Náměstí TGM 142, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 284 81 526. Celková cena za 

dílo, včetně DPH 21%, v předložené nabídce je 2.153.674,34 KČ ( 1.779.896,15 bez DPH). 

482/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění ukládá starostovi a 

místostarostovi města Bělá pod Bezdězem svolat Kulturní komisi a probrat jejich náplň v návaznosti na 

finanční hodnocení členů. 
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Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:37 hodin.  

 

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 18:25 hodin. 

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne 22. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

              Jan Sýkora                                         MUDr. Martin Zelený  

       místostarosta města                                     člen rady                                                   

                                                    

 

 

 

 

 

 


