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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 01/2020 konaného dne 13. 01. 2020 od 16:04 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města     MUDr. Martin Zelený, člen rady                                                                                      

Jan Sýkora, místostarosta města      Ing. Pavel Girgle, člen rady 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady     Radek Pelc, člen rady  

Iveta Orolínová, členka rady         

          

                     

                                                                                                                           

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Kristina Loukotková, asistentka starosty 

  

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové 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.570/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Aktualizace Přílohy č.1 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.571/2020) 

 

b) Plnění rozpočtu k 30. 11. 2019 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.572/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí  3b). 

 

 

SB 

a) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.573/2020) 

 

b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.574/2020) 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Obnova vodovodu Bezdědice, VaK 
            Hlasování 4-0-0 (usnesení č.575/2020) 

 

Majetek 

a) Smlouva o zřízení věcného břemene – GasNet, s.r.o.  

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.576/2020) 

  

b) Zápis z jednání Památkové komise  

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.577/2020) 
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c) Žádost o souhlas města na uzavření nájemní smlouvy – ORRE s.r.o. 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.578/2020) 

 

d) Rekonstrukce mostu ev.č.25915-1 – výpůjčka pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.579/2020) 

 

e) Odkup pozemku stp.č. 1077 – ÚZSVM 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.580/2020) 

 

f) Žádost o prodej městského pozemku – TREX STAVEBNÍ 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.581/2020) 

 

g) Žádost o prodej části městských pozemků – TREX STAVEBNÍ 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.582/2020) 

 

h) Žádost o zrušení pronájmu (pachtu) pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.583/2020) 

 

            

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4e), 4f), 4g). 

 

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP 

a) „Dodatek č.2 – ke Smlouvě o spolupráci ze dne 23.6.2015“ – likvidace použitého textilu 

 
Hlasování 4-0-0 (usnesení č.584/2020) 

 

 

7.  MKZ 

a)  Přijetí darů – použití rezerv. fondu 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.585/2020) 

b) Přijetí daru – použití rezerv. fondu 

            Hlasování 4-0-0 (usnesení č.586/2020) 

 

8. TS 

a) Organizační struktura Technických služeb org. sl. města Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.587/2020) 

 

9. Ostatní 

a) Zápis z jednání Komise pro mládež a sport ze dne 04. 12. 2019 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.588/2020) 

 

b) Poděkování městu 

Na vědomí 
 

c) Stanovení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu, v technických službách a městské policii 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.589/2020) 
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Diskuse: 

Mgr. K. Vernerová  - zmínila aktivitu ZŠ pro prostory ZUŠ  

Ing. J. Verner a J. Sýkora - seznámili radní s detaily o zřízení Městské policie 

- dále pak informovali o stavu odpadového hospodářství a plány do dalších let - diskuse jak bude nakládáno s odpady 

- v rámci zlepšení informovanosti občanů bude 1x měsíčně probíhat natáčení, které bude vždy informovat občany o 

investičních akcích a aktualitách (začátek, průběh i samotné dokončení) v Bělé pod Bezdězem, které bude vždy 

k shlédnutí na webových stránkách města.  

 

      

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 13. 01. 2020 

 

570/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 13. 01. 2020. 

571/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

aktualizaci Přílohy č.1  ke „Směrnici o poskytování a účtování cestovních náhrad“ ze dne 1.1.2018 

v předloženém znění. 

572/2020  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. 11. 2019 - Příjmy ve výši 94 043 598,78,- 

Kč, výdaje 76 111 077,96,- Kč. 

573/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na …, Bělá pod Bezdězem … na tři roky, tj. do 31.1.2023. 

574/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy …, Bělá pod Bezdězem … na tři roky, tj. do 31.1.2023. 

575/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se stavbou 

„Bezdědice - obnova vodovodu“ v rozsahu dle předložené dokumentace zpracované Ing. Petrem 

Čepickým, Vejrichova 272, 511 01 Turnov. 

576/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje návrh 

smlouvy o zřízení věcného břemeneč. 8800092476_1/VB/P mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako 

stranou povinnou a GasNet, s.r.o., IČO:27295567 jako stranou oprávněnou. 

577/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

zápis Komise pro památky ze dne 20.12.2019. 

578/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění uděluje firmě 

ORRE s.r.o., IČO: 07256361, Albrechtova 62, 294 21 Bělá pod Bezdězem souhlas s přenecháním 

předmětu nájmu občerstvení Věchýtku do podnájmu firmě AZNER s.r.o., IČO: 08688338, Albrechtova 

62, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

579/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

výpůjčku části pozemku p.č. 2835/2 o výměře 63 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem Středočeskému kraji pro 

dočasný zábor z důvodu stavby „III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu ev.č.25915-1“. 

580/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na koupi pozemku stp.č. 1077 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 480 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 za celkovou kupní cenu 

ve výši 236.100, - Kč s podmínkou, že město zaplatí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

581/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 551/28 ostatní plocha o výměře 4.361 m
2
 firmě TREX 

STAVEBNÍ a.s., IČO: 8284695, U přejezdu 343, 293 07 Mladá Boleslav, za celkovou kupní cenu 

2.245.915, - Kč s podmínkou, že uhradí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

582/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 551/2 ostatní plocha o výměře 5.964 m
2
 a části 

pozemku p.č. 551/9 ostatní plocha o výměře 2.862 m
2
 v k.ú. Vrchbělá společnosti TREX STAVEBNÍ 

a.s., IČO: 8284695, U přejezdu 343, 293 07 Mladá Boleslav za celkovou kupní cenu 4.545.390, - Kč 

s podmínkou, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu a návrh na vklad do katastru 

nemovitostí. 
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583/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje ukončení pachtu    

na pozemek p.č. 2962 ostatní plocha o výměře 464 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem s …, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem dohodou ke dni 31.12.2019. 

584/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí s uzavřením 

Dodatku č.2 – ke Smlouvě o spolupráci ze dne 23.6.2015 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., 

Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou IČO: 43224245, DIČ: CZ43224245. 

585/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 

schvaluje Městským kulturním zařízením Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci přijetí finančních 

darů v celkové výši 10.927,-Kč a jejich použití ve výši 10.927,-Kč z rezervního fondu na 17. 

reprezentační ples města Bělá pod Bezdězem a dále přijetí věcných darů ve výši 2 000,-Kč na 17. 

reprezentační ples města dle předloženého návrhu.    

586/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 

schvaluje Městským kulturním zařízením Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci přijetí finančního 

daru ve výši 10.000,-Kč a jeho použití ve výši 10.000,-Kč z rezervního fondu na kulturní akce MKZ Bělá 

pod Bezdězem dle předloženého návrhu.      

587/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

organizační strukturu Technických služeb města Bělá pod Bezdězem a stanovuje na hlavní pracovní 

poměr  - 1 pracovní místo vedoucího, 2 pracovní místa účetní a 15 míst s výkonem práce převážně 

manuálního charakteru s platností od 1.1. 2020.                      

588/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

zápis Komise pro mládež a sport ze dne 04. 12. 2019. 

589/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona 128/2000 Sb.o obcích v platném znění, v souladu 

s ustanovením §102, odst.2, písm. j) stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu  

na počet 21 zaměstnanců.  

Na dohodu o pracovní činnosti 2 zaměstnanci do 29.2.2020. Na dohodu o provedení práce 1 zaměstnanec 

do 31.1.2020 a 1 zaměstnanec do 30.11.2020. 

Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění stanovuje celkový 

počet zaměstnanců zařazených v městské policii na 3 zaměstnance. 

                         

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:48 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:07 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 15. 01. 2020. 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


