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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 04/2020 konaného dne 24. 02. 2020 od 16:02 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       

Iveta Orolínová, členka rady    

Ing. Pavel Girgle, člen 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.65/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Přijetí daru od SaM, a.s. 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.66/2020) 

 

b) Inventarizace majetku města Bělá pod Bezdězem 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.67/2020) 

 

 

V 16:06 se k jednání připojil R. Pelc, počet členů RM bylo 7. 

 

SB 

a) Dům 39 bytových jednotek, Tyršova 1309, byt č. 21, Bělá pod Bezdězem – převod členských práv a povinností, 

odkoupení družstevního podílu 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.68/2020) 

 

 

b) Dům 39 bytových jednotek, Tyršova 1309, byt č. C 39, Bělá pod Bezdězem – převod členských práv a 

povinností, odkoupení družstevního podílu 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.69/2020) 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Sběrný dvůr schvální záměru 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.70/2020) 
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Majetek 

a) Schválení smlouvy o výpůjčce nemovité věci – ÚZSVM 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.71/2020) 

 

 

b) Ukončení nájmu a zveřejnění záměru pronájmu pozemků – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.72/2020) 

 

c) Žádost o pronájem restaurace Na hřišti, Mělnická 284  

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.73/2020) 

 

d) Žádost o zapůjčení veřejného prostranství 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.74/2020) 

   
           

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP  
a) „Dodatek č.3 - Smlouva o poskytnutí služeb -  likvidaci a sběr použitého jedlého oleje“    

   

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.75/2020) 

 

 

6. Školství 

MŠ 

a) Souhlas RM s vyřazením nepotřebných, poškozených a zastaralých předmětů Mateřské školy Bělá pod 

Bezdězem, příspěvkové organizace  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.76/2020) 

 

b) Schválení účetní závěrky za rok 2019 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace.  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.77/2020) 

 

c) Schválení hospodářského výsledku za rok 2019 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 

Návrh na převedení hospodářského výsledku do fondu rezerv a fondu odměn. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.78/2020) 

 

ZŠ 

a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Splnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2019 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.79/2020) 

 

b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účetní uzávěrka za rok 2019 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.80/2020) 

 

c) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Hospodářský výsledek za rok 2019 a jeho 

rozdělení do fondů 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.81/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.82/2020) 
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7. TS 

a) Nákup motorového vozidla - mopedu Babetta M-210 

RM – je ochotna jednat o nákupu nového motorového vozidla a zároveň schvalí dočasné zapůjčení elektrokola od MP 

pro účely služební dostupnosti vedoucího TS. 

 

Hlasování 1-5-1 (bez usnesení)  

Materiál nebyl přijat. 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 24. 02. 2020 

 

65/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 24. 02. 2020. 

66/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle §102 odst.2 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  schvaluje 

přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od SaM silnice a mosty a.s. IČ: 250 18 094 a pověřuje starostu 

města k podpisu darovací smlouvy. 

67/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje Zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města Bělá pod 

Bezdězem za rok 2019. 

68/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

souhlasí  s převodem členského podílu v bytovém družstvu Dubina II. spojeným s právem užívání bytu 

č. 21 … s tím, že dohoda o převodu členských práv a povinností a nová nájemní smlouva k předmětnému 

bytu bude plně respektovat příslušná ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu bytového 

domu a Dohody o hospodaření se společnou věcí.  

69/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

souhlasí s převodem členského podílu v bytovém družstvu Dubina II. spojeným s právem užívání bytu 

č. C 39, Tyršova 1308 … s tím, že dohoda o převodu členských práv a povinností a nová nájemní 

smlouva k předmětnému bytu bude plně respektovat příslušná ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace 

na výstavbu bytového domu a Dohody o hospodaření se společnou věcí. 

70/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje záměr 

zpracování studie nového sběrného dvora, včetně areálu pro technické služby města, na pozemku p. č. 

56/1 v k. ú Vrchbělá, na ploše VL-10 (určené platným územním plánem). 

71/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci na pozemek stp.č. 1076 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

338 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a Městem Bělá pod Bezdězem, 

Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

72/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění ukončuje nájemní 

smlouvu dohodou k 31.3.2020 s … a schvaluje zveřejnění záměru města pronájem pozemku p.č. 196/1 

zahrada o výměře 235 m
2
 a pozemku p.č. 196/13 ostatní plocha o výměře 351 m

2
, to vše v k.ú. Březinka 

pod Bezdězem. 

73/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje uzavřením nájemní 

smlouvy s Klubem přátel Bělské kopané, z.s., Mělnická 284, 294 21 Bělá pod Bezdězem na prostor 

v objektu občanské vybavenosti č.p. 284, ulice Mělnická, Bělá pod Bezdězem o celkové výměře 105,76 

m
2
 za roční nájemné 1.000, - Kč s inflační doložkou, s platností od 01.03.2020 na dobu neurčitou. 

74/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje … 

bezplatné užití veřejného prostranství na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem k uskutečnění 

bleších trhů každou druhou neděli v měsíci na dobu určitou do 31.12.2020.   

75/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí s uzavřením 

„Dodatku č.3 - Smlouvy o poskytnutí služeb - likvidace použitého rostlinného oleje“ se společností 

ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o., Církvice 57, 285 33 Církvice, IČO: 08298963. 

76/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem projednala  dle § 102 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění a souhlasí s návrhem na vyřazení majetku Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, 

příspěvkové organizace.    
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77/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, a §28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace.  
78/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, a §28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem za rok 2019 

ve výši 135 553,19 Kč a jeho převedení do rezervního fondu a fondu odměn dle předloženého návrhu.    

79/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a 

§28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,   

 schvaluje splnění závazných ukazatelů stanovených starostou města Bělá pod Bezdězem pro Základní 

školu Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2019. 

80/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a 

§28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

schvaluje Účetní uzávěrku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2019. 

81/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a 

§28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace v hlavní a 

doplňkové činnosti za rok 2019 ve výši 702 108,33 Kč.  

82/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

do fondů dle zákona číslo 250/2000 Sb.: fond odměn 140 421,67 Kč, rezervní fond 561 686,66 Kč. Příděl 

do rezervního fondu bude použit na koupi pánve do školní jídelny v roce 2020. 

 

 
 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:03 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:40 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 25. 02. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


