
Ev. č.: 1512/2020; Č.j: ASIST/653/2020/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 1 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 
 

 

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2020 konaného dne 20. 04. 2020 od 16:00 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 7 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 7-0-0 (usnesení č.161/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Přijetí daru od ŠKODA AUTO, a.s. 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.162/2020) 

 

 

b) Rozpočtové opatření č. 5/2020 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.163/2020) 

 

 

c) Plnění rozpočtu k 31. 3. 2020 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.164/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3b), 3c). 

 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Rekonstrukce mostu ev. č. 276-001 přes rokli za obcí Bělou pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.165/2020) 

 

Majetek 

a) Žádost o  odkoupení části městského pozemku – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.166/2020) 
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b) Schválení zveřejnění pronájmu volných kabin na koupališti 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.167/2020) 

 

c) Výzva k úhradě nákladů spojených s oceněním nemovitosti věci – Státní pozemkový úřad  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.168/2020) 

 

d) Žádost o odkup části pozemku – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.169/2020) 

 

e) Smlouva o dílo – výroba nových oken a repase špaletového okna MÚ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.170/2020) 

 

f) Smlouva o dílo - oprava střechy budovy kláštera 

 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.171/2020) 

 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4a) a 4d). 

 

   
     

7. Ostatní 

a) Směrnice upravující zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – dále  VZMR 

 

Materiál byl odložen. 

 

 

b) Jmenování členů komisí Rady města - kulturní 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.172/2020) 

 

Diskuse: 

Rada města většinou hlasů odsouhlasila částečné znovuotevření provozu školky dne 04. 05. 2020, bude-li zájem ze 

strany rodičů. 

Rada města dále řešila, zda pořídit termokameru (650.000,-Kč/kus) nebo rám jako snímač teploty (150.000,-Kč/kus) 

pro účely MŠ Bělá pod Bezdězem. 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 20. 04. 2020 

 

161/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 20. 04. 2020. 

162/2020  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 350.000,- Kč od firmy ŠKODA AUTO, a.s., IČO: 00177041 určený jako 

humanitární podpora nezbytných opatření v souvislosti s šířením viru COVID-19 v SO ORP Mladá 

Boleslav a pověřuje starostu města k podpisu darovací smlouvy. 

163/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2020. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 

ve výši 350.000,- Kč na 109 868 338,52,- Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

350.000,- Kč na 161 832 497,00,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 51.964.158,48,- Kč. 
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164/2020  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 31. 3. 2020 - Příjmy ve výši 27 258 681,85,- 

Kč, výdaje 22 969 158,00,- Kč. 

165/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se stavbou 

„II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev. č. 276-001 přes rokli za obcí Bělou pod Bezdězem“ v rozsahu, dle 

předložené projektové dokumentace zpracované společností 4roads s.r.o., Jugoslávských partyzánů 

1426/7, 160 00 Praha 6 za předpokladu, že před zahájením vlastních stavebních prací dojde k vyřešení 

majetkoprávních vztahů na části pozemku p. č. 664/124, v k. ú. Bělá pod Bezdězem. 

166/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění nedoporučuje 

zastupitelstvu města prodej části pozemku p.č. 2099/6 ostatní plocha o výměře cca 55 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem … 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

167/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout volné převlékárny v areálu městského koupaliště Bělá pod 

Bezdězem. 

168/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje úhradu 

za zpracování znaleckého posudku na pozemek p.č. 90/1 zahrada v k.ú. Bělá pod Bezdězem ve vlastnictví 

České republiky – Státní pozemkový úřad s příslušností hospodařit s majetkem státu, IČ:01312774, o 

který město zažádalo k odkupu. 

169/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemku p.č. 1092/20 ostatní plocha o výměře 260 m
2
 …  

294 21 Bělá pod Bezdězem. 

170/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí 

s uzavřením smlouvy na akci „Výroba nových oken a repase špaletového okna budovy MÚ“ panu Jiřímu 

Vavruškovi, Nádražní 94, 277 01 Dolní Beřkovice, IČ: 42097886 za cenu 1.032.929,- Kč včetně DPH 

v předloženém znění. 

171/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí s 

uzavřením smlouvy na akci „Oprava střechy budovy kláštera“ s panem Václavem Šplíchalem, Korunní 

2569/108g, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ: 71879323 za cenu 1.227.330,- Kč bez DPH v předloženém 

znění. 

172/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle §102 odst.2)  zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění jmenuje 

předsedou komise kulturní pana Jiřího Bollarda. 

   

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:06 hodin.  

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

 

V Bělé pod Bezdězem dne 24. 04. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


