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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 12/2020 konaného dne 15. 06. 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 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.226/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Bělá pod Bezdězem sestavené k 31. 12. 2019. 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.227/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.228/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.229/2020) 

 

b) Plnění rozpočtu k 31. 5. 2020 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.230/2020) 

 

 

SB 

a) Odvolání k neprodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.231/2020) 

 

b) Splátkový kalendář – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.232/2020) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.233/2020) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.234/2020) 
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e) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.235/2020) 

 

f) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.236/2020) 

 

g) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.237/2020) 

 

h) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.238/2020) 

 

i) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.239/2020) 

 

j) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.240/2020) 

 

k) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.241/2020) 

 

l) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.242/2020) 

 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Revokace usnesení č. 141/2020 ze dne 6.4.2020 - Souhlas se stavebním řízením uložení vedení NN do 

 tělesa městského pozemku, tj. přípojky NN ku  pozemku p.č. 934 a 938. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.243/2020) 

 

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

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.244/2020) 

 

c) Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o přeložce distribučního zařízení.  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.245/2020) 

 

 

 

Majetek 

a) Oznámení o vstupu na městský pozemek ČEZ 

 
Na vědomí     
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b) Smlouva o zřízení věcného břemene – Za Vodojemem – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.246/2020) 

 

c) Žádost o zábor veřejného prostranství – TOP 09   

 

  Hlasování 7-0-0 (usnesení č.247/2020) 

 

           

5.  Odbor výstavby a ŽP 

a) Kompostéry pro občany města Bělá pod Bezdězem“ – žádost o dotaci v rámci OPŽP 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.248/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.249/2020) 

 

6.  Správní 

a) Výroční zpráva za rok 2019 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.250/2020) 

 

7. Školství 

ZŠ 

a) Přímý výběr dodavatele, dodávka multifunkční pánve do školní jídelny v budově ZŠ Máchova 1110 

 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.251/2020) 

 

8. Ostatní 

a) Zápis z jednání kulturní komise ze dne 27. 05. 2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.252/2020) 

 

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

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.253/2020) 

 

c) Přijetí daru od MUDr. M. Zeleného 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.254/2020) 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 15. 06. 2020 

 

226/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 15. 06. 2020. 

227/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Bělá pod 

Bezdězem za rok 2019 v souladu s ust. § 17, odst. 7, písm. a), zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to s výhradami v souladu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Bělá 

pod Bezdězem za rok 2019, která dle ust. § 10 odst. 3, písmena b), zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, byla uzavřena vyjádřením, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají  

závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) a přijímá k ní opatření k nápravě zjištěných nedostatků 

uvedené v příkazu starosty města. 

228/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Bělá pod Bezdězem sestavenou k 31.12.2019. 
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229/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města souhlasit se zúčtováním kladného výsledku hospodaření za rok 2019 z hlavní 

činnosti ve výši 23.976.610,28 Kč a vedlejší hospodářské činnosti ve výši 6.078.960,61 (bytového fondu 

města) z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření 

minulých účetních období. 

230/2020  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. 5. 2020 - Příjmy ve výši 37 757 787,06,- 

Kč, výdaje 45 639 869,07,- Kč.  

231/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zamítá Odvolání 

k neprodloužení nájemní smlouvy …, na byt č. 2, domu čp. … Bělá pod Bezdězem. 

232/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

vystavení splátkového kalendáře … na byt č. 3, v 4. podlaží domu čp. … Bělá pod Bezdězem dle návrhu. 

233/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, v 4. podlaží domu čp.  … Bělá pod Bezdězem  … na tři měsíce, 

tj. do 31.8.2020. 

234/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, v 1. podlaží domu čp.  … Bělá pod Bezdězem … na neurčito. 

235/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, v 2. podlaží domu čp.  … Bělá pod Bezdězem … na tři roky, tj. 

do 30.6.2023. 

236/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, v 1. podlaží domu čp.  … Bělá pod Bezdězem … na tři roky, tj. 

do 30.6.2023. 

237/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, v 1. podlaží domu čp.  … Bělá pod Bezdězem … na tři roky, tj. 

do 30.6.2023. 

238/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, v 2. podlaží domu čp.  … Bělá pod Bezdězem … na neurčito. 

239/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, v 3. podlaží domu čp…   Bělá pod Bezdězem … na půl roku, tj. 

do 31.12.2020. 

240/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, v 3. podlaží domu čp. … Bělá pod Bezdězem … na neurčito. 

241/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, v 1. podlaží domu čp. … Bělá pod Bezdězem … na 3 měsíce, 

tj. do 30.9.2020. 

242/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, v 2. podlaží domu čp. … Bělá pod Bezdězem … na 3 měsíce, 

tj. do 30.9.2020. 

243/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s revokací 

usnesení RM č. 141/2020 o uložení NN přípojky ke p.č. 934 a p.č. 938 v ul. U Stadionu, Bělá pod 

Bezdězem. Současně RM souhlasí s novou trasou uložení přípojky NN do tělesa pozemků ve vlastnictví 

města p.č. 2886/6, 2876/1, 939/1, 939/2, 924/1, 2879/1 a 2876/3 v k. ú.  Bělá pod Bezdězem, a zároveň s 

uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí, uzavírané mezi 

Městem Bělá pod Bezdězem a společností ČEZ DISTRIBUCE a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

IČ:24729035. 

244/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhoduje, 

že nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Rekonstrukce opěrné zdi ve Fortenské ulici“, zadávanou 

jako zakázku malého rozsahu je nabídka uchazeče STAVOTRANS, s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 

Mnichovo Hradiště, IČO: 26160781 za nabídkovou cenu 1 882 204,02Kč bez DPH, zároveň Rada města 

souhlasí se zněním smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukce opěrné zdi ve Fortenské ulici“. 

245/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o přeložce distribučního zařízení 

do napěťové hladiny NN 0,4 kV, č. 8120072311, s distributorem ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 

02 Děčín IV Podmokly, IČ:24729035. 
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246/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje návrh 

smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6001659 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou 

povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 jako stranou oprávněnou. 

247/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje TOP 09, 

krajské organizaci Středočeského kraje, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 bezplatné užití veřejného 

prostranství na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem za účelem předvolební prezentace pro krajské 

volby 2020. 

248/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje podání 

žádosti o dotaci na pořízení kompostérů a dalšího vybavení pro osoby žijící v katastrálním území Bělá 

pod Bezdězem a ostatních příměstských částech v rámci výzvy č. 122 OPŽP. 

249/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák.  č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo se společností ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČ: 64583988 dle 

přiložené cenové nabídky na zakázku „Předcházení vzniku odpadů ve městě Bělá pod Bezdězem“ za 

cenu 132 000,- Kč bez DPH, tj.159 720,- Kč včetně DPH., z této částky jsou pro dotaci uznatelné náklady 

ve výši cca 85 %. 

250/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere 

na vědomí Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti v oblasti informací podle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění a doporučuje předložit Zastupitelstvu města Bělá pod 

Bezdězem.  

251/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, dle čl.XI. vnitřní 

směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje přímé zadání dodávky 

multifunkční pánve InterGast PRODUKT VarioCooking Center – 112M/211M/311M do školní kuchyně 

budovy ZŠ v Máchově ulici v rozsahu dle přiložené cenové nabídky firmě InterGast,a.s., Na Vinobraní 

1792/55, 106 00 Praha Záběhlice, IČ: 62917153, DIČ: CZ62917153  za cenu 530.318 Kč bez DPH, tj. 

641.684,78 Kč včetně DPH. Cenová nabídka je nejnižší ze 4 nabídek. 

252/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

zápis Kulturní komise ze dne 27. 05. 2020. 

253/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění schvaluje Směrnici upravující zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

č.1/2020. 

254/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle §102 odst.2 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění  schvaluje 

přijetí hmotného daru ve formě odměny pro děti v rámci akce „Historická procházka městem s kvízem“ 

ve výši 2.000,- Kč od MUDr. Martina Zeleného, IČ: 62486179 a pověřuje starostu města k podpisu 

darovací smlouvy. 

 
   

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:10 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 18:16 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 22. 06. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


