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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 10/2020 konaného dne 01. 06. 2020 od 16:08 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.207/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 30. 04. 2020 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.208/2020) 

 

 

SB 

a) Dům 39 bytových jednotek, Tyršova 1309, byt č. B14, Bělá pod Bezdězem – převod členských práv a povinností, 

odkoupení družstevního podílu 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.209/2020) 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 8/RaMM/2019, rekonstrukce ul. Umlaufova a Farská 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.210/2020) 

 

 

b) Rekonstrukce opěrné zdi ve Fortenské ulici – výběr nejvhodnější nabídky   

RM požaduje zvážení a posouzení možnosti jiného technologického řešení z důvodu snahy o snížení ceny za dílo. 

 

Materiál byl odložen. 
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Majetek 

a) Žádost o pronájem části pozemku v areálu koupaliště – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.211/2020) 

 

b) Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 90/1 zahrada u družiny – SPÚ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.212/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4b).   

           

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP  
a) Žádost o částečné prominutí nájemného za umístění kontejnerů na textil – DIMATEX CS, spol. s.r.o. 

 

Hlasování 5-2-0 (usnesení č.213/2020) 

 

 

6. Školství 

ZŠ 

a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Obědy do škol ve Středočeském kraji III – pro 

školní rok 2020/2021 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.214/2020) 

 

 

b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace  – Vyhlášení ředitelského volna na dny 29. 06. a 30. 

06. 2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.215/2020) 

 

 

7. TS 

a) Nájem za hrobové místo 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.216/2020) 

 

 

b) Nájem za urnové okénko, manipulace s urnami 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.217/2020) 

 

c) Platba za exhumaci ostatků starších 20 let z hrobového, hrobkového místa 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.218/2020) 

 

d) Výkop hrobového místa a pronájem kaple 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.219/2020) 

 

 

8. Lesy 

a) Zpráva o finančním hospodaření společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. za rok 2019 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.220/2020) 
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9. Ostatní 

a) Žádost o poskytnutí hasičského dozoru JSDH na amatérských závodech v rally 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.221/2020) 

 

b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce „VZ Bělá pod Bezdězem, obnova volnočasového hřiště  

     U Vodojemu“. 

Během realizace stavebního díla vznikly celkově vícepráce a to z důvodů odlišné hloubky asfaltového povrchu, oproti 

PD, zahloubení kanalizační šachty a úprava terénu doběhové plochy. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.222/2020) 

 

c) Návrh programu zasedání zastupitelstva města dne 17. 06. 2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.223/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z ostatních záležitostí 8c). 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 01. 06. 2020 

 

207/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 01. 06. 2020. 

208/2020  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. 4. 2020 - Příjmy ve výši 32 814 876,86,- 

Kč, výdaje 38 333 235,92,- Kč.  

209/2020  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. B14, Tyršova 1309, Bělá pod Bezdězem z … na …, …, trvale bytem …, 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.  
210/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje podepsat 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/RaMM/2019, týkající prodloužením termínu stavebních prací do 

30.06.2020 z důvodu zimní přestávky, uzavíraný mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností SaM 

silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 490 01 Česká Lípa, IČO: 25018094. 

211/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pronájem 

části pozemku p.č. 2192/2 ostatní plocha o výměře 10 m
2
 v areálu koupaliště pro umístění kiosku se 

zmrzlinou v termínu od 15.06.2020 do 31.08.2020 za nájemné ve výši 1.000, - Kč/měsíc … 294 21 Bělá 

pod Bezdězem. 

212/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města koupit pozemek p.č. 90/1 zahrada o výměře 1.490 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem od 

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

sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov za celkovou kupní cenu ve výši 1.715.000, - Kč. 

213/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje úlevu na 

nájemném ve výši 625,-Kč + DPH společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, 463 03 Stráž nad 

Nisou IČO: 43224245, DIČ: CZ43224245. 

214/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

souhlasí se zapojením Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace do projektu „Obědy 

do škol ve Středočeském kraji III“.  

215/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizaci na dny 29. 06. a 30. 06. 2020. 
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216/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění schvaluje 

pro období od 1.6.2020 do 31.5.2021 nájem za hrobové místo Kč 10,-/ m
2
 za rok a cenu služeb s nájmem 

spojené ve výši Kč 35,-Kč/ m
2
 za rok, což je 24,24% úhrada od nájemců hrobových míst a 75,76% dotace 

města. Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

217/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění 

schvaluje pro období od 1.6.2020 do 31.5.2021 pronájem okénka v kolumbáriu za částku Kč 100,-/1 rok, 

administrativní poplatek ze uložení urny Kč 65,-, uložení a vyzvednutí urny z urnového okénka Kč 140,-, 

vyzvednutí a uložení urny z urnového okénka s deskou Kč 265,-, uložení urny do společného hrobu Kč 

365,-, uložení urny do hrobového nebo hrobkového místa Kč 365,- a přesyp urny Kč 290,-. Ceny za 

služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

218/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění schvaluje 

pro období od 1.6.2020 do 31.5.2021 cenu za exhumaci ostatků starších 20 let z hrobového místa Kč 

745,- a z hrobkového místa Kč 745,-. Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné 

sazby. 

219/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění schvaluje 

pro období od 1.6.2020 do 31.5.2021 cenu letního a zimního výkopu hrobového místa ve výši: 

 
Výkop hrobového místa – letní 

 
150cm 3 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 
200cm 4 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 Výkop hrobového místa – letní – dětský 

 
150cm 2 250,00 Kč Kalkulace č. 9 

 
200cm 3 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 Výkop hrobového místa – zimní 

 
150cm 5 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 
200cm 6 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 Výkop hrobového místa – zimní – dětský 

 
150cm 3 750,00 Kč Kalkulace č. 9 

 
200cm 4 500,00 Kč Kalkulace č. 9 

 a souhlasí se zachováním ceny za pronájem kaple: 

   
Pronájem kaple 100,00 Kč Kalkulace č. 9 

 Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

 

220/2020    Rada města Bělá pod Bezdězem při výkonu funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá  

pod Bezdězem s.r.o. a dle §102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 

znění, schvaluje zprávu o finančním hospodaření společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, 

s.r.o., za rok 2019 a ztrátu po zdanění 16 401,52 Kč. 

221/2020     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje poskytnutí požárního dozoru Jednotkou SDH města Bělá pod Bezdězem včetně 

požární techniky na amatérských závodech v rally, konaných ve dnech 6. a 7. 6. 2020 

v areálu AdventureLand Vrchbělá. Odměnu za požární dozor včetně požární techniky 

schvaluje v předložené výši.                       



Ev. č.: 2128/2020; Č.j: ASIST/892/2020/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 5 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 
 

 

222/2020    Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění   

                    souhlasí s dodatkem č. 1 k SOD č.5/RaMM/2020, se zhotovitelem fy. STAVER Luže s.r.o.    

Zdislav 38, Luže 538 54, IČ 03564240, a to se změnou ceny díla na celkovou částku 1 446 

155,78 Kč s DPH 21%. 

223/2020     Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Bělá pod 

Bezdězem, § 6, odst. 1) navrhuje program jednání zastupitelstva města v předložené znění. 

     

 

 

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

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:42 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 04. 06. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


