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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 02/2020 konaného dne 27. 01. 2020 od 16:03 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města     Ing. Pavel Girgle, člen rady                                                                                      

Jan Sýkora, místostarosta města  

MUDr. Martin Zelený, člen rady      

Mgr. Květuše Vernerová, členka 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.21/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Rozpočtové opatření č. 9/2019 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.22/2020) 

 

b) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.23/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí  3b). 

 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Dodatek č.2 k Mandátní smlouvě č. Bělá_04_2013_01_IČ, koordinační přípravy projektů do dotačních programů 

SFDI, chodník a křižovatka Mladoboleslavská ulice. 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.24/2020) 

 

 

b) Žádost o Rozhodnutí silničního správního úřadu, uložení el. přípojky do tělesa komunikace k č.p. 79 v Hrnčířské 

ulici, Bělá pod Bezdězem.  

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.25/2020) 

 

 

c) Žádost o souhlas s prodloužením vodovodního řadu, v ulici U Dolce na městském, pozemku p.č. 2025/9 - Bělá pod 

Bezdězem. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.26/2020) 
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d) Žádost o souhlas s průjezdem historických vozidel městskou komunikací Páterovská cesta a Vrchbělá,  

     Bělá pod Bezdězem 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.27/2020) 

 

 

Majetek 

a) Zveřejnění záměru pronájmu – Klubovna Na hřišti, Mělnická 284 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.28/2020) 

 

b) Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o dílo č. 2/RaMM/2019 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.29/2020) 

  

           

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP 

a) Nová vyhláška č.1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bělá pod Bezdězem 
 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.30/2020) 

 
b) Usnesení komise životního prostředí Rady města 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.31/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z odboru výstavby a ŽP 5a). 

 

 

6.  Správní 

a)  Rezignace na výkon funkce velitele JSDH   

                Na vědomí 

 

c) Odměna odstoupivšímu veliteli JSDH 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.32/2020) 

 

7. Školství 

MŠ 

a) Datum zápisu do Mateřské školy města Bělá pod Bezdězem 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.33/2020) 

 

 

b) Provoz v měsících červenci a srpnu 2020 v Mateřské škole města Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.34/2020) 

 

 

8. MKZ 

a) Rozpočtové opatření č. 4 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.35/2020) 

 

 

9. TS 

a) Odbahnění a opevnění koryta potoka Bělá – areál koupaliště Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.36/2020) 

 

 



Ev. č.: 354/2020; Č.j: ASIST/160/2020/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 3 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 
 

 

10. Ostatní 

a) Odměny neuvolněným členům ZM 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.37/2020) 

 

 

b) Anketa „ Sportovec města za rok 2019“ - Síň slávy bělského sportu 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.38/2020) 

 

c) Změna náplně práce technika správy bytů 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.39/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z ostatních záležitostí 10 a). 

 

 

 

Diskuse: 

V 16:29 přišel na jednání RM Ing. Z. Galetka, ředitel ZŠ, který byl pozván radou města, aby informoval radní, jak má 

zajištěnou personální obsazenost ve školním roce 2020/2021 

Ing. Z. Galetka – v měsíci 2/2020 budou probíhat pohovory s jednotlivými učiteli  

MUDr. M. Zelený – RM požaduje, aby na první radu města v měsíci 3/2020 byl Ing. Z. Galetka opět pozván a sdělil 

radním závěr pohovorů s učiteli a způsob kapacitního zajištění pedagogického sboru pro školní rok 2020/2021. 

Zároveň RM požaduje, aby je seznámil s výsledkem výběrového řízení na pozici zástupce ředitele školy k následnému  

projednání a schválení zástupce ředitele radou města. 

V 16:46 odešel Ing. Z. Galetka z jednání Rady města 

 

 

      

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 27. 01. 2020 

 

21/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 27. 01. 2020. 

22/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 3.177.201,59 Kč na                                      

106.504.951,68,- Kč, výdajová část rozpočtu se ponižuje o částku 1.366.000,00 Kč na 102.109.685,20,- 

Kč. Příjmy převyšují výdaje o 4.395.266,48,- Kč. 

23/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2020. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 

ve výši 67.100,- Kč na 106.051.000,00,- Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

1.435.000,00,- Kč na 158.767.000,00,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 52.715.900,00,- Kč. 

24/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s dodatkem č.2 ke smlouvě č. Bělá__04_2013_01_IČ, prodloužením termínu koordinačních příprav 

projektů do dotačního programu SFDI, s Ing. Lukášem Hrádkem, Liberecká 67, Nový Bor 473 01, 

IČ:87398656. 

25/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s uložením 

kabelu od v ulici Hrnčířská od č.p. 80 k č.p. 79 o délce 18 metrů, a to do tělesa komunikace p.č. 2704 

v k.ú. Bělá pod Bezdězem. Žadatelem je ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, 

IČ:24729035. Zároveň souhlasí s podpisem  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 

uzavíranou mezi Městem Bělá pod Bezdězem a ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 

Podmokly, IČ:24729035, s cenou za VB 1.800,- Kč bez DPH. 

26/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s prodloužením vodovodního řadu TLT DN 800 a třech vodovodních přípojek pro č.p. 1304, 1305 a pro 

dům na st.p. č. 2371, s uložením do tělesa pozemku p.č. 2025/9, v ulici U Dolce, Bělá pod Bezdězem. 

Žadatelem je …, 294 21 Bělá pod Bezdězem. Zároveň souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi Městem Bělá pod Bezdězem a …, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem, s cenou za VB 9.860,- Kč bez DPH. 
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27/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s průjezdem historických vozidel ve dnech 24.4. a 25.4.2020 městskými komunikacemi Páterovská cesta 

a Vrchbělá. Žadatelem je ÚAMK – SDRUŽENÍ ČESKÉHO AUTOSPOTRU, Vrážská 1498, Radotín, 

153 00 Praha Radotín, IČ: 72035935. 

28/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje zveřejnění záměru 

města pronajmout prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 284, ulice Mělnická, Bělá pod Bezdězem 

o celkové výměře 105,76 m
2
. 

29/2020  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.2/RaMM/2019 s firmou DURANGO s.r.o., Kopeckého 

186, 460 14 Liberec 14, IČO: 49097091. 

30/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

doporučuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit vyhlášku č.1/2020 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území města Bělá pod Bezdězem. 

31/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák.  č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění dle usnesení komise 

ŽP ze dne 23.1.2020 souhlasí s kácením a ošetřením uvedených dřevin v lokalitách městské koupaliště, U 

Stadionu a v ulici Hradební.  

32/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

poskytnutí odměny odstoupivšímu veliteli JSDH města Bělá pod Bezdězem …, v předložené výši, jako 

odměnu za vykonanou práci v JSDH města Bělá pod Bezdězem. Odměna bude vyplacena z rozpočtu 

JSDH.  

33/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem projednala dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění datum zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole města Bělá pod Bezdězem, 

příspěvkové organizaci od školního roku 2020/2021 a bere jej na vědomí. 

34/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem projednala provoz Mateřské školy v období července a srpna 2020 a bere 

jej na vědomí. 

35/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 

schvaluje 4. rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace – navýšení rozpočtu o 11 300,- Kč plynoucí z provozu MKZ a tomu odpovídající změnu 

rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu.   

36/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

provedení odbahnění koryta potoku Bělá a opevnění části koryta, společností Graviolet, s. r. o., IČ 

02280540, Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město, za předloženou cenu díla Kč 

196.800,-- bez DPH 21%.   

37/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem  v souladu s §102 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

doporučuje a navrhuje zastupitelstva města schválit výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZM dle 

Nařízení vlády č.338/2019 Sb. v následujících částkách: 

- člen rady města: 7954 Kč, 

- předseda výboru zastupitelstva/komise rady: 3978 Kč, 

- člen výboru zastupitelstva/komise rady: 3314 Kč, 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1989 Kč. 

Odměny budou poskytovány od 1.3.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 

zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu člena zastupitelstva. V případě 

budoucích  změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

38/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uvedení 

do Síně slávy bělského sportu pro rok 2019 …. 

39/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem  v souladu s §102 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

navržené doplnění náplně práce technika správy bytového fondu města dle přílohy. 
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Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:16 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:45 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 29. 01. 2020. 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


