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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 22/2019 konaného dne 04. 11. 2019 od 16:04 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
 

Přítomni: 

Ing. Jaroslav Verner, starosta města       Omluveni:                                                                                    

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.483/2019) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Stanovení poplatku za odpady na rok 2020 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.484/2019) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3a). 

 

 

4. RaMM 

Majetek 

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/RaMM/2019 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.485/2019) 

 

b) Žádost o pronájem části pozemku pod převlékárnou na koupališti – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.486/2019) 

 

c) Předčasné ukončení nájemní smlouvy – TESCO 

Radní byli požádáni vedením města, aby přicházeli s návrhy na využití prostoru. 

  

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.487/2019) 

 

d) Zveřejnění záměru pronájmu pozemků – … 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.488/2019) 
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e) Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 2021/1 – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.489/2019) 

 

f) Žádost o směnu části městského pozemku p.č. 2021/1 – … 

RM nedoporučuje směnu pozemku. 

      

 Hlasování 7-0-0 (usnesení č.490/2019) 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4f). 

 

 

5. Školství 

MŠ 

a) Rozpočtová změna č. 2/2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.491/2019) 

 

6. TS 

a) Výběr dodavatele stavebního díla „Rekonstrukce povrchů komunikací ulic Havlíčkova a Husova – Bělá pod 

Bezdězem“ 

 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.492/2019) 

 

7. Ostatní 

a) Návrh programu zasedání zastupitelstva města dne 6. 11. 2019 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.493/2019) 

 

 

Do ZM 6.11.2019 postupuje materiál 7a). 

 

 

Diskuse: 

Rada města uložila panu tajemníkovi města přípravu materiálu na příští jednání Zastupitelstva, aby případné 

rozpočtové změny a rozpočtové opatření v období mezi 11.12.2019-05.02.2020 mohla odsouhlasit Rada města.  

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 04. 11. 2019 

 

483/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 04. 11. 2019. 

484/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu 

města schválit poplatek za provoz a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu pro rok 2020 ve výši 480,-Kč/os./rok. 

485/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.5/RaMM/2019 s firmou Jiří Vavruška, Nádražní 94, 277 01 

Dolní Beřkovice, IČ: 42097886 a prodloužením termínu dokončení prací do 31.03.2020. 

486/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha o výměře 12 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem s nájemcem … 294 21 Bělá pod Bezdězem s platností od 1.1.2020 do 31.12.2024, za roční 

nájemné ve výši 180,- Kč + cena dvou permanentních vstupenek pro dospělé osoby ve výši 640,- Kč. 
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487/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí 

informaci o podání výpovědi společností Tesco Stores ČR a.s. na ukončení nájemní smlouvy, a to ke dni 

28.7.2020. 

488/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronájem pozemků p.č. 980/1 ostatní plocha o výměře 152 m
2
, p.č. 979/6 trvalý  

travní porost o výměře 309 m
2
, p.č. 967/34 ostatní plocha o výměře 146 m

2
 a p.č. 967/36 orná půda o 

výměře 234 m
2
, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

489/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění na základě 

stanoviska…. 294 21 Bělá pod Bezdězem zaslaného dne 14.10.2019 ruší usnesení č. 459/2019 ze dne 

07.10.2019 zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2021/1 trvalý travní porost o výměře 416 m
2
 

v k.ú Bělá pod Bezdězem. 

490/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem neschválit směnu části pozemku p.č. 2021/1 trvalý travní porost 

o výměře 416 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem v žádné navrhované variantě za pozemky ve vlastnictví … 

294 21 Bělá pod Bezdězem. 

491/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje 2. rozpočtové opatření Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace - snížení 

rozpočtu o 102.307,- Kč plynoucí z ponížení příspěvku od zřizovatele o 1.300.000,- Kč a jeho vrácení na  

 účet zřizovatele do 15.11.2019, z navýšení závazných ukazatelů na platy ze státního rozpočtu a z provozu 

a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu. 

492/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje výběr 

dodavatele veřejné zakázky na dílo „Rekonstrukce povrchů komunikací ulic Havlíčkova a Husova – Bělá 

pod Bezdězem“, společnost COLAS CZ, a. s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, včetně 

návrhu Smlouvy o dílo s cenou: Kč 963.481,-- bez DPH. Celková cena díla včetně 21 % DPH je Kč 

1.165.812,--. 

493/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem, § 

6, odst. 1) navrhuje program jednání zastupitelstva města v předloženém znění. 

 

 

 
 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:43 hodin.  

 

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:50 hodin, mj. se letos již poněkolikáté RM 

vrátila k diskuzi o problematice místních lidí bez domova. 

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne 05. 11. 2019. 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města                                    

 

 

 

 

 

 


