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      Zápis  

ze 08. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 06. 11. 2019 od 17:01 hod. v klubu Základní 

školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. 

 

Přítomni: 

Verner Jaroslav, Ing., starosta 

Fejfar Radek, Bc. 

Girgle Pavel, Ing. 

Hentek Lukáš 

Horčičková Petra, Mgr. 

Ježek Jaroslav  

Jirdásek Miloš 

Koloc Ladislav 

Kouba Rudolf, Ing. 

Lomoz Milan, Ing. 

 

Orolínová Iveta 

Pelc Radek 

Sýkora Jan, místostarosta 

Šimůnek Libor, Bc. 

Tošovská Jitka 

Vernerová Květuše, Mgr. 

Voleman Lukáš 

Zelený Martin, MUDr 

Zimmermann Emil

              

Omluveni: Mencl Martin, Mgr., Dubec Roman 

 

 

Ostatní přítomní:  Ing. Pavlína Rylichová, referentka RaMM, Iva Svobodová, majetek, Kateřina Umáčená, vedoucí 

SO, Mgr. Pavlína Šetlerová, ředitelka MŠ, Stanislav Beran, vedoucí VaŽP, Ing. Zdeněk Galetka, ředitel ZŠ 

   

Jednání zahájil starosta města Ing. Jaroslav Verner. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno 

v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání 

byla veřejnost informována obvyklým způsobem. 

 

Dále konstatoval, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení 

zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. Neupravený zvukový záznam bude 

zároveň se zápisem z jednání umístěn na webové stránky města na dobu do příštího jednání zastupitelstva 

města. 

 

V 17:01 hod. je přítomno 18 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.   

 

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byly navrženy:   

Mgr. Petra Horčičková 

Jaroslav Ježek    

       Schváleno 16-0-2 

 

Za členy návrhové komise byli navrženi: 

Lukáš Hentek - předseda 

Ing. Pavel Girgle - člen     

Iveta Orolínová - člen 

                    Schváleno 15-0-3 

 

Zápis z jednání ze dne 11. 9. 2019 byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka, tím je tento zápis na základě § 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen. 

 

Navržený program jednání byl po hlasování zastupitelstva města upraven. Byly přidány nové body Různé 6d) – 

Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem a 6e) -  Účast města při aukci pozemku 

přilehlého k pozemku města Bělá pod Bezdězem 

 

Město Bělá pod Bezdězem dne 6. 11. 2019 obdrželo Žádost petičního výboru o stažení materiálu z jednání ZM 

Bod v programu 6a) 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 
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Schválení zastupitelstva o ponechání materiálu Různé 6a) - 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 

 

Hlasováno 15-2-1 

                              (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

Schválení o přidání bodu Různé 6d) - Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasováno 18-0-0 

                              (H2-uvedeno v přehledu hlasování) 

Ing. R. Kouba – navrhl přidat do programu bod 6e) – Účast města při aukci pozemku přilehlého k pozemku města 

Bělá pod Bezdězem 

Schválení o přidání bodu Různé 6e) - Účast města při aukci pozemku přilehlého k pozemku města Bělá pod 

Bezdězem 

Hlasováno 18-0-0 

                              (H3-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

 

Navržený program jednání:  

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Kontrola usnesení 

4. Finanční záležitosti 

a) Plnění rozpočtu k 31. 08. 2019 

b) Plnění rozpočtu k 30. 09. 2019                                                                                                                                                                                                                                                             

c) Rozpočtové opatření č. 7 

d) Žádost o finanční příspěvek na 17. ročník Bělského balónového hemžení 

5. Majetkové a investiční záležitosti 

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

b) Revokace žádosti o odprodej části městského pozemku – ATMOS x Cankářovi 

c) Zrušení usnesení – koupě pozemku – Tom 

d) Souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví ČR – ÚZSVM 

e) Schválení záměru výstavby družiny v ZŠ Tyršova 

     6. Různé 

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 

b) Protokol o kontrole Kontrolního výboru 05/2019 

c) Harmonogram jednání zastupitelstva města 

d) Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem 

e) Účast města při aukci pozemku přilehlého k pozemku města Bělá pod Bezdězem 

     7. Interpelace občanů a zastupitelů 

8. Závěr 

    

                      Hlasováno 18-0-0 

                              (H4-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Kristina Loukotková  a  

Kateřina Umáčená.  

  

 

                I. 

              Interpelace občanů  

Diskuse: 

pí. Komárková  - na úkor jakých prostor se bude stěhovat družina na 1. stupeň ZŠ? 

Ing. J. Verner – není to na úkor žádných prostor, ale využily by se volné třídy a volné prostory 
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- v této souvislosti se promítala prezentace, ke které starosta města podal podrobné informace zastupitelům, stejně 

tak i věřejnosti a bylo tomu tak i v říjnovém čísle Zpravodaje města, kde vyšla příloha s článkem týkajícím se 

centralizace školy a výstavby nové školní družiny 

pí. Komárková – dotázala na přesný termín zřízení Městské policie 

J. Sýkora – od 1. 1. 2020 a v tuto chvíli probíhá výběrové řízení  

pí. Komárková – jaká bude náplň Městské policie a zvýšila se v našem městě kriminalita? 

Ing. J. Verner – Městská policie pracuje podle zákona a její zřízení je prevence 

Mgr. P. Límanová - zeptala se pana starosty, zda ví kolik je ve skutečnosti učeben na 1. stupni ZŠ 

Ing. J. Verner – ano vím a budeme se snažit, aby to bylo z ekonomického i praktického hlediska co nejlépe využité 

a pokud možno bez zadlužení města 

na toto téma dále diskutovali, viz. zvukový záznam 

Ing. Z. Galetka  

Ing. J. Verner 

J. Tošovská 

J. Sýkora 

Ing. R. Kouba 

Ing. M. Lomoz 

 

V 17:35 přišel na jednání ZM MUDr. Martin Zelený. V této chvíli je přítomno 19 členů zastupitelstva města.  

V 18:08 odešla z jednání ZM Mgr. Petra Horčičková. V této chvíli je přítomno 18 členů zastupitelstva města. 

V 18:15 přišla na jednání ZM Mgr. Petra Horčičková. V této chvíli je přítomno 19 členů zastupitelstva města. 

 

 

Zvukový záznam: 00:13 – 01:20 hod. 

 

               II. 

              Kontrola usnesení 

Tajemník MÚ Bc. Zdeněk Krenický podal komentář ke kontrole usnesení, která jsou v řešení. 

   

Vzato na vědomí. 

 

Zvukový záznam: 01:20 – 01:23 hod. 

 

                                

         III. 

                                                                           Finanční záležitosti 

 

Materiály z finančního odboru prezentoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města. 

 

a) Plnění rozpočtu k 31. 08. 2019 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – můžeme ještě počítat s příjmem od pana Cankaře?  

Ing. J. Verner – ano, můžeme počítat ještě s několika příjmy 

 

 Hlasování 19-0-0 (usnesení č.98/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:23 – 01:26 hod. 

 

 

b) Plnění rozpočtu k 30. 09. 2019 

 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 Hlasování 19-0-0 (usnesení č.99/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:26 – 01:27 hod. 
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c) Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Diskuse: 

Bc. R. Fejfar - proč je znovu Rozpočtové opatření schodkové 

Ing. J. Verner – podal vysvětlení, že se jedná pouze o účetní položky nic neříkající o skutečném plnění rozpočtu, 

viz. bod b) 

na toto téma dále diskutovali:  

Ing. M. Lomoz 

L. Voleman – požádal o vysvětlení položky Úhrada sankcím jiným rozpočtům (pokuta-pozdní úhrada SPÚ) 

J. Sýkora – na příštím jednání bude zodpovězeno 

 

 

 Hlasování 19-0-0 (usnesení č.100/2019) 

Zvukový záznam: 01:27 – 01:38 hod. 

 

 

d) Žádost o finanční příspěvek na 17. ročník Bělského balónového hemžení 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – podotkl, aby se nepřekročil rozpočet 

Ing. J. Verner – položku naleznete v rozpočtových změnách 

 

 Hlasování 18-0-1 (usnesení č.101/2019) 

 Hlasování 18-0-1 (usnesení č.102/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:38 – 01:43 hod. 

  

 

                 IV. 

            Majetkové a investiční záležitosti 

 

Materiály z majetkového odboru prezentoval Jan Sýkora, místostarosta města. 

 

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

 

Bez dotazů a připomínek. 

 Hlasování 19-0-0 (usnesení č.103/2019) 

 

 

Zvukový záznam: 01:43 – 01:46 hod. 

 

b) Revokace žádosti o odprodej části městského pozemku - … 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

 Hlasování 19-0-0 (usnesení č.104/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:46 – 01:47 hod. 

 

 

c) Zrušení usnesení – koupě pozemku - … 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

 Hlasování 19-0-0 (usnesení č.105/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:47 – 01:50 hod. 
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d) Souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví ČR – ÚZSVM 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

V 18:53 odešla z jednání ZM Mgr. Květuše Vernerová. V této chvíli je přítomno 18 členů zastupitelstva města. 

  

 Hlasování 18-0-0 (usnesení č.106/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:50 – 01:52 hod. 

 

 

e) Schválení záměru výstavby družiny v ZŠ Tyršova 

 

V 18:55 přišla na jednání ZM Mgr. Květuše Vernerová. V této chvíli je přítomno 19 členů zastupitelstva města. 

 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – prezentoval zastupitelům přinesený materiál  

na toto téma dále diskutovali, viz. zvukový záznam 

L. Voleman 

Ing. P. Machek 

L. Hentek 

J. Tošovská 

Ing. J. Verner 

Ing. R. Kouba 

Ing. M. Lomoz 

J. Sýkora 

Ing. P. Girgle 

Bc. R. Fejfar 

Mgr. Petra Horčičková 

J. Ježek 

 

S obsahem materiálu vyjádřili někteří zastupitelé nesouhlas, nic však nesměřovalo k vznesení protinávrhu. 

 

  

 Hlasování 13-6-0 (usnesení č.107/2019) 

 

Zvukový záznam: 01:52 – 02:33 hod. 

 

 

 

VI. 

         Různé 

 

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 

Diskuse: 

J. Ježek – jaké další kroky budou následovat? 

J. Sýkora – RM doporučila prodej, který nebyl ZM schválen, v následujícím jednání Zastupitelstva města bude 

předkládáno opět k projednání 

 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.108/2019) 

 

Zvukový záznam: 02:33 – 02:41 hod. 
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b) Protokol o kontrole Kontrolního výboru 05/2019 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

V 19:43 odešla z jednání ZM Jitka Tošovská. V této chvíli je přítomno 18 členů zastupitelstva města. 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.109/2019) 

 

Zvukový záznam: 02:41 – 02:44 hod. 

 

c) Harmonogram jednání zastupitelstva města 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

V 19:46 přišla na jednání ZM Jitka Tošovská. V této chvíli je přítomno 19 členů zastupitelstva města. 

 

 

Hlasování 18-0-1 (usnesení č.110/2019) 

 

Z důvodu poruchy nahrávacího zařízení nebyl zvukový záznam od 19:45 již zaznamenán. 

 

 

d) Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem 

Bc. L. Šimůnek – podal protinávrh, navrhuji jako člena Finančního výboru p. Ing. Milana Lomoze 

 

    Hlasování o protinávrhu 6-10-3 

(H5-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

J. Sýkora - vyzval členy ZM k hlasování o návrhu na člena Finančního výboru p. Emila Zimmermanna 

 

Hlasování 11-4-4 (usnesení č.111/2019) 

 

 

e) Účast města při aukci pozemku přilehlého k pozemku města Bělá pod Bezdězem 

 

         Hlasováno 6-10-3 

                              (H6-uvedeno v přehledu hlasování) 

Materiál nebyl přijat. 

 

 

 VI. 

        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

 

 

 VI. 

 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 6. 11. 2019 

 

  98/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

stav plnění rozpočtu města k 31. 08. 2019 - Příjmy ve výši 64 686 232,77,- Kč, výdaje 49 965 629,76,- 

Kč. 

  99/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

stav plnění rozpočtu města k 30. 09. 2019 - Příjmy ve výši 70 765 736,25,- Kč, výdaje 56 275 443,20,- 

Kč.  
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100/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

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 1 367 091,00 Kč na 139 624 612,20,- Kč. 

Výdaje převyšují příjmy o 38 353 656,61,- Kč 

101/2019  Zastupitelstvo města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje neinvestiční dotaci 

z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem ve výši 213.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených 

s propagací a organizací akce včetně nákladů za plyn pro provoz horkovzdušných balónů spolku Baloon 

club Bílá Hlína, IČ: 70808562. 

102/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích v platném znění s Baloon club Bílá Hlína a pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávní smlouvy s Baloon club Bílá Hlína, IČ: 70808562. 

103/2019   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje odkup pozemků 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.  

104/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zrušuje 

usnesení č. 46/2019 ze dne 15.5.2019 a schvaluje prodej části pozemku p.č. 56/1 orná půda o výměře 

10.063 m
2
 v k.ú. Vrchbělá …, 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. 

105/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zrušuje 

usnesení č. 65/2019 ve znění: „Zastupitelstvo 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.“  

106/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění    

schvaluje 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 souhlasí s převodem z vlastnictví České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha do 

vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem, IČO: 00237434, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem. 

107/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje záměr 

výstavby školní družiny v budově ZŠ Tyršova 20 v rozsahu 4 samostatných družinových učeben, 

rekonstrukce sociálního zázemí a venkovního dětského hřiště. 

108/2019  Zastupitelstvo města dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí petici pro 

zachování pozemku p.č.2350/10 v k.ú. Bělá pod Bezdězem v majetku města. 

109/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění bere na vědomí Protokol KV číslo 05/2019. 

110/2019 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem  v souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

schvaluje harmonogram termínů jednání zastupitelstva města pro závěr roku 2019 a rok 2020 takto: 
Termíny jednání ZM r.2019 – vždy středa od 17:00 
11. Prosinec 

Termíny jednání ZM r.2020 – vždy středa od 17:00 

5. Únor,  15. Duben, 20. Květen, 24. Červen, 9. Září, 11. Listopad, 16. Prosinec 

111/2019  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 2 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

volí za člena finančního výboru pana zastupitele, Emila Zimmermanna. 

 

 

 

 

Zvukový záznam se zveřejňuje na webových stránkách Města Bělá pod Bezdězem společně se zápisem z jednání 

ZM na dobu do příštího zvukového záznamu. 

 

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 20:27 hod.  

 

 



Č.j: ASIST/2092/2019; Ev. č. 4325 
spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10  

8                         Zapsala: K. Loukotková, asist., 

 Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.. 
   

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne: 13. 11. 2019. 

 

 

 

 

    …………………………..          …………………………..   

                         Ing. Jaroslav Verner       Jan Sýkora       

                          starosta města                        místostarosta města 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

                              …………………………                                               ..………………………… 

                               Mgr. Petra Horčičková         Jaroslav Ježek  

                   zastupitel              zastupitel 

   

      


