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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 26/2019 konaného dne 16. 12. 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 6 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 6-0-0 (usnesení č.540/2019) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Vyřazení majetku 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.541/2019) 

 

b) Jmenování nového člena hlavní inventarizační komise pro rok 2019 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.542/2019) 

 

c) Výzvy k podávání žádostí o dotace v roce 2020 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.543/2019) 

 

 

 

SB 

a) Schválení Dohody o uznání dluhu a o splátkách 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.544/2019) 

 

b) Přidělení bytu 2+1, č. 1, Zámek 2A, Bělá pod Bezdězem 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.545/2019) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.546/2019) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.547/2019) 

 

e) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.548/2019) 
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f) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.549/2019) 

 

g) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.550/2019) 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Výběr dodavatele stavebního díla „VZ Březinka, Projektová dokumentace – chodník, VO“ 

 
Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 551/2019) 

 

b) Vodovodní přípojka, Vazačka, … 
                                            Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 552/2019) 

 

c) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, PD Lidové domy 
            Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 553/2019) 

 

 

Majetek 

a)  Žádost o pronájem části pozemků – Vrchbělá 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.554/2019) 

 

b) Smlouvy o výpůjčce částí sousoší sv. Jana Nepomuckého 

RM – v roce 2020 je nutné pohlídat odkoupení sousoší a na příští jednání RM připravit fotky (pí. Svobodová) 

  

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.555/2019) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.556/2019) 

 

c) Záměr města vypůjčit pozemek v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 557/2019) 

 

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP 

a) Smlouva o dílo drcení a odvoz odpadu – BIO RECYCLING, s.r.o. – dodatek č.1 smlouvy 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č. 558/2019) 

 

V 16:35 se k jednání připojil R. Pelc, počet členů RM bylo 7. 

 

 

6.  Školství 

MŠ 

a) Schválení  rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2020 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem,příspěvkové 

organizace.  

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.559/2019) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.560/2019) 

 

ZŠ 

a) Schválení rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2020 Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace.  

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 561/2019) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 562/2019) 

 



Ev. č.: 4866/2019; Č.j: ASIST/2331/2019/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 3 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 
 

 

7.  MKZ 

a)  Rozpočtové tabulky Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2020 

 

            Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 563/2019) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 564/2019) 

 

8. TS 

a) Poskytnutí dotace ze Státní fondu životního prostředí ČR na elektromobil pro TS 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 565/2019) 

 

9. Ostatní 

a) Odměny – ředitelé PO, vedoucí TS, jednatel Lesů s.r.o. 

RM – radní probrali a ohodnotili práci ředitelů, vedoucího TS a jednatele Lesů Bělá p. B. Dle toho se rozhodli 

     u konkrétních pracovníků o odměnách za rok 2019. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 566/2019) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 567/2019) 

 

b) Promo video o BpB a okolí 2020 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 568/2019) 

 

c) ZŠ – záměr výstavby školní družiny v budově ZŠ Tyršova 20 – úkoly pro zřizovatele 
 

            Hlasování 7-0-0 (usnesení č. 569/2019) 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 16. 12. 2019 

 

540/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 16. 12. 2019. 

541/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje vyřazení majetku z účtu 022 06 v hodnotě 42.633,- Kč; z účtu 028 v hodnotě 279.757,28 Kč; 

z účtu 902 ve výši 46.192,34 Kč; z účtu 901 ve výši 8.385,10 Kč a z účtu 018 ve výši 53.543,58 Kč. 

542/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

jmenuje do hlavní inventarizační komise pro inventarizaci majetku v r. 2019 paní Miroslavu Řezáčovou 

jako předsedkyni komise. 

543/2019  Rada města zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje  

a) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu spolkového života z rozpočtu města Bělá pod 

Bezdězem na r. 2020 

                   Dotační program č. 1, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost 

b) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit vzdělávání dětí a mládeže 

z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2020 

       Dotační program č. 2, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost 

c) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu sportu z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 

2020 

       Dotační program č. 3, podprogramy: Jednorázové sportovní akce, celoroční činnost, podpora     

sportovních zařízení 

544/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje Dodatek 

č. 1 k Dohodě o splátkách…, Bělá pod Bezdězem, který prodlužuje dobu zaplacení dlužné částky o jeden 

měsíc, tj. do 29.2.2020. 

545/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytu č. 1, Zámek 2A, Bělá pod Bezdězem ..(žádost mají uplatněnou od roku  

 2016 a účast na 6 prohlídkách bytů). Náhradník … (žádost od 2019 a účast na 3 prohlídkách)  

 



Ev. č.: 4866/2019; Č.j: ASIST/2331/2019/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 4 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 
 

Byt se přiděluje na dobu určitou od 1.2.2020 do 30.4.2020 za nájemné ve výši 80,- Kč/m
2
 dle usnesení č. 

522/2016. O dalším prodloužení nájemní smlouvy znovu rozhodne Rada města Bělá pod Bezdězem. 

Nájemné zařizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 

546/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, …, Bělá pod Bezdězem … na tři roky, tedy do 30.11.2022. 

547/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, …, Bělá pod Bezdězem … na půl roku, tedy do 30.6.2020. 

548/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, …, Bělá pod Bezdězem … na tři měsíce, tj. do 31.3.2020. 

549/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 18, …, Bělá pod Bezdězem … na tři měsíce, tj do 31.3.2020. 

550/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, …, Bělá pod Bezdězem …  na dobu neurčitou. 

551/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s výběrem 

dodavatele díla „VZ Březinka, Projektová dokumentace – chodník, VO“ projekční kanceláře - Ing. 

Martina Hřebřinová, projekce, Skalická 736, 473 01 Nový Bor IČ: 73842346, včetně návrhu Smlouvy o 

dílo, a s cenou 200.360,00 KČ bez DPH. Celkem s DPH 21% je cena 242.436,00 KČ. 

552/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s umístěním vodovodní přípojky a vodoměrné šachty 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 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a …, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetice. 

553/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 04/2015 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a …, 

511 01 Turnov. 

554/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pronájem 

části pozemku p.č. 525/1 ostatní plocha o výměře cca 70.000 m
2
 v k.ú. Vrchbělá v termínech 14.3.2020 a 

24.10.2020 od 8:00 do 16:30 za nájemné ve výši 5.000,- Kč/den společnosti Czech Gravity Sports 

Association o.s., Ve Smečkách 11, 110 00 Praha 1.  

555/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

smlouvy o výpůjčce částí sousoší sv. Jana Nepomuckého s Lesy ČR s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, zastoupené Ing. Zdeňkem Žárou, lesním 

správcem Lesní správy Mělník, na základě pověření ze dne 12.9.2019, na dobu určitou od 1.1.2019 do 

31.12.2019.  

556/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

smlouvy o výpůjčce částí sousoší sv. Jana Nepomuckého s Lesy ČR s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, zastoupené Ing. Zdeňkem Žárou, lesním 

správcem Lesní správy Mělník, na základě pověření ze dne 12.9.2019, na dobu určitou od 1.1.2020 do 

31.12.2020. 

557/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje zveřejnění 

záměru města vypůjčit pozemek p.č. 2835/2 o výměře 63 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

558/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí s uzavřením 

dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, se společností BIO RECYCLING s.r.o., Heinemannova 2695/6, Dejvice, 

160 00 Praha 6, IČ:02828545. 

559/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem na rok 2020. 

560/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled nákladů a výnosů na roky 2021-2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem. 

561/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem na rok 2020. 

562/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

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

Střednědobý výhled nákladů a výnosů na roky 2021-2023 příspěvkové organizace Základní škola 

Bělá pod Bezdězem. 
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563/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2020 dle předloženého 

návrhu. 

564/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled nákladů a výnosů na roky 2021-2023 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod 

Bezdězem. 

565/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje přijetí 

investiční dotace pro Město Bělá pod Bezdězem, na nákup užitkového elektromobilu pro TS Bělá pod 

Bezdězem, na základě rozhodnutí č. 04601921 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky, ve výši Kč 500.000,--. 

566/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje odměny 

pro ředitele příspěvkových organizací města a vedoucího TS města za práci nad rámec funkčních náplní 

v předložené výši.    

567/2019 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ve funkci Valné 

hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. schvaluje odměnu pro jednatele společnosti Lesy 

Bělá pod Bezdězem, s.r.o. v předložené výši.   

568/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění povoluje … dle 

předložené důvodové zprávy natáčet na zmíněných pozemcích města promo video, a to v termínu od 1. 1. 

2020 do 31. 12. 2020. 

569/2019  Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění ukládá 

rozhodnutím zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola Bělá pod Bezdězem, Příspěvková 

organizace následující úkoly: 

a) Ve spolupráci s odborem RaMM provést nezbytné stavební úpravy v učebně č. 014 v budově 

    ZŠ Máchova pro účely ZUŠ k datu 31. 01. 2020. 

b) Vymezit prostor pro uložení potřeb Carillonu. 

c) Dohodnout se s Carillonem na využívání školního klubu od 1. 2. 2020 pro potřeby jejich tréninku. 

d) Stanovení potřebného vnitřního vybavení pro učebny školní družiny v budově ZŠ Tyršova k datu  

    31. 01. 2020. 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:28 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 18:02 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 17. 12. 2019. 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


