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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 25/2019 konaného dne 02.12.2019 od 16:05 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 
pod Bezdězem. 
 
Přítomni:         Omluveni:  
Ing. Jaroslav Verner, starosta města     MUDr. Martin Zelený, člen rady                                                                                      
Jan Sýkora, místostarosta města      Iveta Orolínová, členka rady    
Mgr. Květuše Vernerová, členka rady  
Ing. Pavel Girgle, člen rady         
Radek Pelc, člen rady          
                       
                                                                                                                           
Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Monika Krejčíková, referentka správního odboru 
  
Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 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 5-0-0 (usnesení č.516/2019) 
 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 
3. Finanční 
a)  Zápis z jednání Škodní komise Rady města Bělá pod Bezdězem 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.517/2019) 
 
b)  Schválení Podmínek pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem na rok 2020 
 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.518/2019) 
 
c)  Plnění rozpočtu k 31. 10. 2019 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.519/2019) 
 
d)   Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích – aktualizace  
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 520/2019) 
 
e)    Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města pro rok 2019 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 521/2019) 

 
 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3b), 3c), 3d) 
 
 
SB 
a) Výměna bytu – ….. 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.522/2019) 
 
 
4. RaMM 
Investice 
a)  Informace o prodloužení termínu úplné uzavírky silnice III/259 15 

Na vědomí 
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b)  Nové kabelové vedení, p.č. 551/16, Vazačka 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.523/2019) 
 
c)   Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo PD – úprava komunikace Tréglova, Jiráskova  
 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 524/2019) 

 
 
Majetek 
a)  Žádost o pronájem pozemků – p. Cach 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.525/2019) 
 
b)  Návrh prodejních cen městských pozemků pro rok 2020 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.526/2019) 
 
c)  Souhlas s dělením pozemků 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.527/2019) 
 
d)  Žádost o řešení problému s odtokovým otvorem 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.528/2019) 
 
e)  Žádost o prodej části městského pozemku –……….. 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.529/2019) 
 
f)    Revokace usnesení a opětovné zveřejnění záměru prodeje části městských pozemků – TREX STAVEBNÍ 
 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 530/2019) 

 
 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4b), 4e) 
 
 
5.  Správní 
a)  Technický stav – Hasičské zásahové vozidlo TATRA 815 
 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 531/2019) 
 

6.  Školství 
MŠ 
a) Návrh na přímé zadání zakázky na opravu dětského hřiště UniMini Piketo od firmy HAGS u Atmosu v Mateřské 

škole Bělá pod Bezdězem 
RM pověřuje vedoucího TS k zajištění homologované opravy dětského hřiště. 
 

Hlasování 0-5-0 (usnesení nebylo přijato) 
 

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

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.532/2019) 
 

ZŠ 
a) Vyřazení majetku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.533/2019) 
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7.  MKZ 
a)  3. rozpočtové opatření 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 534/2019) 
 
 
8.  TS 
a)  Změna řádu veřejného pohřebiště v Bělé pod Bezdězem a v Bezdědicích 
 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 535/2019) 
 
9.  Lesy  
a)  Návrh výše nájemného za lesní pozemky města Bělá pod Bezdězem pro rok 2019 
 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 536/2019) 
 

 
10. Ostatní 
a)  Návrh programu zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2019 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.537/2019) 

b)  Příjem dotace na rekonstrukci hřiště U Vodojemu – ŠKODA Auto 
 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 538/2019) 
c)  Příjem dotace na městskou policii – ŠKODA Auto  
 
            Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 539/2019) 
 
Do ZM postupuje materiál 10b), 10c) 
 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 02. 12. 2019 
 

516/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
program jednání rady města dne 02. 12. 2019. 

517/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na 
vědomí zápis Škodní komise ze dne 23. 10. 2019. 

518/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města schválit Podmínky pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
Bělá pod Bezdězem na rok 2020 dle předloženého návrhu.  

519/2019  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. 10. 2019 - Příjmy ve výši 78 273 
494,07,- Kč, výdaje 67 285 100,67,- Kč.  

520/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 
                   zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Bělá pod Bezdězem č. 4/2019, o 
                   místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
                   odstraňování komunálních odpadů. 
                   Rada města Bělá pod Bezdězem zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje  
                   zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Bělá pod Bezdězem č. 5/2019 o  
                   místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Rada města Bělá pod Bezdězem zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 
                   zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Bělá pod Bezdězem č. 6/2019, o 
                   místním poplatku ze psů. 
                   Rada města Bělá pod Bezdězem zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje  
                   zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Bělá pod Bezdězem č. 7/2019, o 
                   místním poplatku z pobytu. 
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521/2019 Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění neschvaluje poskytnutí 
individuální dotace pro Útulek Dogsy, z.s. na úhradu veterinárních nákladů z důvodu průběžné 
platby za pobyty odchytnutých psů. 

522/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 
výměnu bytu č. 4, paní ………, trvale bytem ……., Bělá pod Bezdězem za byt č. 4, na adrese 
Zámek 2, Bělá pod Bezdězem. Nová nájemní smlouva bude uzavřena od 15.12.2019 na dobu 
jeden rok do 15.12.2020. 

523/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 
s umístěním elektrického vedení NN na pozemky p. č. 551/24 v k. ú. Vrchbělá v rozsahu dle 
přiložené situace a zároveň souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č IZ-12-6001830/VB/02 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem 
a společností ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

524/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 
s dodatkem č. 4 k SOD č.9/RaMM/2018 se zhotovitelem PARD Praha, Veverkova 7/1230, 170 
00 Praha 7, IČ:00563919, s prodloužení termínu ukončení díla a jejího financování smluvní 
částkou 71.910,50 Kč bez DPH do 30.4.2020. 

525/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje pronájem pozemků p.č. 980/1 ostatní plocha o výměře 152 m2, p.č. 979/6 trvalý travní 
porost o výměře 309 m2, p.č. 967/34 ostatní plocha o výměře 146 m2 a p.č. 967/36 orná půda o 
výměře 234 m2, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu ……., …….., 294 21 Bělá pod Bezdězem 
za nájemní cenu ve výši 841,- Kč/rok s platností od 01.01.2020 na dobu neurčitou. 

526/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit prodejní ceny městských pozemků na období od 1.1.2020 do 
31.12.2020 v předloženém znění. 

527/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 
s dělením pozemku p.č. 1582/2 zahrada a pozemku p.č. 2848 ostatní plocha dle geometrického 
plánu č. 2423-154/2018. 

528/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na 
vědomí žádost paní ………, ……….., 294 21 Bělá pod Bezdězem a doporučuje přiložit tuto 
žádost k žádosti o koupi části pozemku p.č. 2350/10 manželů ……….., …………, 294 21 Bělá 
pod Bezdězem. 

529/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p.č. 490/3 lesní pozemek o výměře  cca 
31 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu ……….., …………, 294 21 Bělá pod Bezdězem.  

530/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění revokuje 
usnesení č. 462/2019 ze dne 07.10.2019 a usnesení č. 501/2019 ze dne 18.11.2019 a zároveň 
schvaluje zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 551/2 ostatní plocha o výměře 
5.964 m2 a část pozemku p.č.  551/9 ostatní plocha o výměře 2.862 m2 v k.ú. Vrchbělá.  

531/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na 
vědomí upozornění velitele JSDH Bělá pod Bezdězem na technický stav zásahového vozidla 
TATRA 815.  

532/2019 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 6.000,- Kč Mateřské škole 
Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci. 

533/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje odpis zastaralého a nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku (účet 022 00), 
kde pořizovací cena byla 804 970,00 Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je nulová, a odpis 
drobného dlouhodobého majetku a jiného hmotného majetku (účet 028 00, 902 00) za pořizovací 
cenu 488 377,26 Kč. 

534/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje 3. rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, 
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příspěvkové organizace – navýšení rozpočtu o 24 344,- Kč plynoucí z provozu MKZ a přijetí 
grantové podpory a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu. 

535/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje změnu řádu veřejného pohřebiště v Bělé pod 
Bezdězem a v Bezdědicích dle předloženého znění. 

536/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 2 písm. c) zák. č.128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění a při výkonu funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, 
s.r.o., schvaluje výši nájemného za pozemky ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem na 100 
000 Kč za rok 2019. 

537/2019 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. 

538/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
doporučuje Zastupitelstvu Města Bělá pod Bezdězem schválit uzavření darovací smlouvy číslo 
2019/37/7 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností Nadační fond ŠKODA 
AUTO se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 077 
00 903, týkající se daru ve výši 738.000Kč ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na 
rekonstrukci víceúčelového hřiště U Vodojemu. 

539/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
doporučuje Zastupitelstvu Města Bělá od Bezdězem schválit uzavření darovací smlouvy číslo 
2019/57 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností Nadační fond ŠKODA 
AUTO se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 077 
00 903, týkající se daru ve výši 244.800Kč ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na pořízení 
vybavení pro městskou policii. 

  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
doporučuje Zastupitelstvu Města Bělá od Bezdězem schválit uzavření darovací smlouvy číslo 
MLA-19-046-SR uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností ŠKODA AUTO a.s. 
se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, 
týkající se daru ve výši 502 063,00 Kč ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na pořízení 
osobního automobilu pro městskou policii. 

  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
doporučuje Zastupitelstvu Města Bělá od Bezdězem schválit uzavření darovací smlouvy číslo 
MLA-19-045-SR uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností ŠKODA AUTO a.s. 
se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, 
týkající se daru 2 ks Škoda eBike (vel. 19 L a 21 XL) ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem pro 
městskou policii. 

 
Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:20 hodin.  
Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 18:09 hodin.  
 
V Bělé pod Bezdězem dne 03. 12. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 
       starosta města                                                           místostarosta města 


