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      Zápis  
z 02. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 06. 2020 od 17:07 hod. ve sportovní hale 

v Mělnické ul.v Bělé pod Bezdězem. 
 

Přítomni: 
Verner Jaroslav, Ing.

Girgle Pavel, Ing. 
Horčičková Petra, Mgr. 
Ježek Jaroslav 
Jirdásek Miloš  
Koloc Ladislav 
Kouba Rudolf, Ing. 
Lomoz Milan, Ing. od 17:54 hod 
Mencl Martin, Mgr. 

Orolínová Iveta 
Pelc Radek 
Sýkora Jan, místostarosta 
Šimůnek Libor, Bc.  
Tošovská Jitka 
Vernerová Květuše, Mgr. 
Zelený Martin, MUDr. od 18:02 hod 
Zimmermann Emil

 

              
Omluveni: Dubec Roman, Fejfar Radek, Bc., Hentek Lukáš, Voleman Lukáš 
 

Ostatní přítomní:  Kateřina Umáčená, vedoucí SO, Ing. J. Šimůnek, vedoucí TS, Ing. Z. Poláková, Ing. J. Vltavská 
   
Jednání zahájil starosta města Ing. Jaroslav Verner. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno 

v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání 

byla veřejnost informována obvyklým způsobem. 
 

Dále konstatoval, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení 

zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. Neupravený zvukový záznam bude 

zároveň se zápisem z jednání umístěn na webové stránky města na dobu do příštího jednání zastupitelstva 

města. 
 

V 17:07 hod. je přítomno 15 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.   
 

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi:   
Ing. Rudolf Kouba 
Bc. Libor Šimůnek    
       Schváleno 15-0-0 
 

Za členy návrhové komise byli navrženi: 
Jan Sýkora – předseda 
Ing. Pavel Girgle - člen 
Mgr. Petra Horčičková - člen     
                    Schváleno 13-0-2 
 

 

Zápis z jednání ze dne 11. 9. 2019 byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka, tím je tento zápis na základě § 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen. 
 

Schválení o přidání bodu Různé 7f)  - Zápis č. 4 z jednání Finančního výboru 
 

Hlasováno 15-0-0 
                              (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 
 

 

Navržený program jednání:  
1. Zahájení 
2. Interpelace občanů 
3. Kontrola usnesení 
4. Finanční záležitosti 
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a) Plnění rozpočtu k 29. 2. 2020 
b) Plnění rozpočtu k 31. 3. 2020 
c) Plnění rozpočtu k 30. 4. 2020 
d) Rozpočtové opatření č. 3/2020 
e) Rozpočtové opatření č. 4/2020 
f) Rozpočtové opatření č. 5/2020 
g) Rozpočtové opatření č. 6/2020 
h) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílu a zájmovou činnost v roce 2020 v kompetenci ZM – 

program 3 
i) Závěrečný účet města za rok 2019 

5.   Majetkové a investiční záležitosti 
a) Žádost o  odkoupení části městského pozemku p.č.2099/6 - … 
b) Žádost o odkup části pozemku p.č. 1091/20 - … 
c) Vzdání se předkupního práva – chata če.68 - … 
d) Vzdání se předkupního práva – chata če.7 - … 
e) Prodej části pozemku p.č. 555/10 a 555/17 - části haly v průmyslovém areálu Vazačka 
f) Okružní křižovatka – majetkové vypořádání pozemků se Středočeským krajem 
g) Schválení smlouvy o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví ČR - ÚZSVM 
h) Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 90/1 zahrada u družiny - SPÚ 

     6.  Dotace 

a) Program Regenerace MPZ a MPR 2020 - schválení obnovy památek - využití dotace 
7.   Různé 

a) Protokol o kontrole Kontrolního výboru 01/2020 
b) Petice nesouhlas s využitím areálu Lineta 
c) Obecně závazná vyhláška města ke stanovení výjimečných případů - úprava nočního klidu 
d) Delegování zástupce města na valnou hromadu VaK Mladá Boleslav, a.s. 
e) Závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Podralsko 
f) Zápis č. 4 z jednání Finančního výboru 

      8.   Interpelace občanů a zastupitelů 
      9.   Závěr   
  

                      Hlasováno 15-0-0 
                              (H2-uvedeno v přehledu hlasování) 
 

Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Kristina Loukotková  a  

Kateřina Umáčená.  
  
 

                I. 
              Interpelace občanů  
 

Bez diskuze. 
 

 

 

               II. 
              Kontrola usnesení 
 

Tajemník MÚ Bc. Zdeněk Krenický podal komentář ke kontrole usnesení, která jsou v řešení. 
   
Vzato na vědomí. 
 

Zvukový záznam: 00:11 – 0:13 hod. 
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         III. 
                                                                           Finanční záležitosti 
 

Materiály z finančního odboru prezentoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města. 
 

a) Plnění rozpočtu k 29. 2. 2020 
 

Bez dotazů a připomínek. 
   Hlasování 15-0-0 (usnesení č.15/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:13 – 00:14 hod. 
 

 

b) Plnění rozpočtu k 31. 3. 2020 
Diskuse: 
Bc. Libor Šimůnek – dotázal se na položku platba daní a poplatků 
Ing. Z. Poláková – je to upravené v Rozpočtovém opatření č. 4 
 

 

   Hlasování 14-0-1 (usnesení č.16/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:14 – 00:17 hod. 
 

 

c) Plnění rozpočtu k 30. 4. 2020 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

  Hlasování 15-0-0  (usnesení č.17/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:17 – 00:18 hod. 
 

 

d) Rozpočtové opatření č. 3/2020 
 

Bez dotazů a připomínek. 
  Hlasování 14-0-1 (usnesení č.18/2020) 

  
Zvukový záznam: 00:18 – 00:20 hod. 
 

 

e) Rozpočtové opatření č. 4/2020 
Diskuse: 
Mgr. M. Mencl – z jakého důvodu stoupla částka na dovybavení družiny 
J. Sýkora – právě probíhá výběrové řízení  
Bc. L. Šimůnek – proč se odsouvá vodovod a kanalizace v Lidové ulici 
Ing. J. Verner – nejsme připraveni to realizovat, částka bude použita na jinou prioritní akci 
 

 

  Hlasování 12-3-0 (usnesení č.19/2020) 
  
Zvukový záznam: 00:20 – 00:26 hod. 
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f) Rozpočtové opatření č. 5/2020 
 

Bez dotazů a připomínek. 
  Hlasování 15-0-0 (usnesení č.20/2020) 

  
Zvukový záznam: 00:26 – 00:29 hod. 
 

 

g) Rozpočtové opatření č. 6/2020 
Diskuse: 
Ing. R. Kouba - družina - navýšení o dalších 5 mil. 
Ing. J. Verner – je to podle konečného rozpočtu a jedná se o celkovou modernizaci budovy. Doufáme, že získáme 

na stavbu družiny dotaci. 
 

  Hlasování 11-4-0 (usnesení č.21/2020) 
  
Zvukový záznam: 00:29 – 00:34 hod. 
 

 

h) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílu a zájmovou činnost v roce 2020 v kompetenci ZM – 

program 3 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

  Hlasování 15-0-0 (usnesení č.22/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.23/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.24/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.25/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.26/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.27/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.28/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.29/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.30/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.31/2020) 

  
Zvukový záznam: 00:34 – 00:38 hod 
 

 

i) Závěrečný účet města za rok 2019 
 

Bez dotazů a připomínek. 
  Hlasování 15-0-0 (usnesení č.32/2020)  

Hlasování 15-0-0 (usnesení č.33/2020) 
Hlasování 15-0-0 (usnesení č.34/2020) 

  
Zvukový záznam: 00:38 – 00:42 hod 
 

 

 

                 IV. 
            Majetkové a investiční záležitosti 
 

Materiály z majetkového odboru prezentoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města. 
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a) Žádost o  odkoupení části městského pozemku p.č.2099/6 - … 
  
Bez dotazů a připomínek. 

  
  Hlasování 15-0-0 (usnesení č.35/2020) 

 

Zvukový záznam: 00:42 – 00:44 hod. 
 

 

b) Žádost o odkup části pozemku p.č. 1091/20 – … 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

 

  Hlasování 14-0-1 (usnesení č.36/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:44 – 00:46 hod. 
 

c) Vzdání se předkupního práva – chata če.68 – … 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

 

  Hlasování 15-0-0 (usnesení č.37/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:46 – 00:47 hod. 
 

 

 

d) Vzdání se předkupního práva – chata če.7 – … 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

 

 Hlasování 15-0-0 (usnesení č.38/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:47 – 00:48 hod. 
 

 

e) Prodej části pozemku p.č. 555/10 a 555/17 - části haly v průmyslovém areálu Vazačka 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 Hlasování 14-1-0 (usnesení č.39/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:48 – 00:50 hod. 
 

V 17:54 přišel na jednání ZM Ing. M. Lomoz. V této chvíli je přítomno 16 členů zastupitelstva města. 
 

 

f) Okružní křižovatka – majetkové vypořádání pozemků se Středočeským krajem 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

 Hlasování 16-0-0 (usnesení č.40/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:50 – 00:52 hod. 
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g) Schválení smlouvy o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví ČR – ÚZSVM 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

 

  Hlasování 16-0-0 (usnesení č.41/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:52 – 00:54 hod. 
 

 

h) Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 90/1 zahrada u družiny – SPÚ 
 
Bez dotazů a připomínek. 
 

       

 Hlasování 16-0-0 (usnesení č.42/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:54 – 00:55 hod. 
 

V 18:02 přišel na jednání ZM MUDr. M. Zelený. V této chvíli je přítomno 17 členů zastupitelstva města. 
 

 
 

V. 
         Dotace 
 

a) Program Regenerace MPZ a MPR 2020 - schválení obnovy památek - využití dotace 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 16-0-1 (usnesení č.43/2020) 
Hlasování 17-0-0 (usnesení č.44/2020) 
 

 

Zvukový záznam: 00:55 – 1:00 hod. 
 

 

 

VI. 
         Různé 
 

a) Protokol o kontrole Kontrolního výboru 01/2020 
 
Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.45/2020) 
 

 

 

Zvukový záznam: 01:00 – 1:02 hod. 
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b) Petice nesouhlas s využitím bývalého areálu Lineta a jím souvisejících či přilehlých pozemků na Vrchbělé 
Diskuse: 
Ing. R. Kouba – jsem toho názoru, že jsme se k této kauze již několikrát vyjadřovali jako zastupitelé a 

nesouhlasíme s tímto developerským záměrem 
K. Césarová – autorka petice přednesla důvody vzniku petice a požadovala písemný souhlas od zastupitelů, aby 

odsouhlasili, že k tomuto záměru nikdy nedojde 
J. Sýkora -  k předložené petici v tomto znění mám výhrady a považuji ji za nešťastně zformulovanou 
Ing. J. Verner – pokud by se v areálu mělo stavět něco jiného, musí to začít změnou územního plánu a s veřejným 

projednáváním, nemůžeme dát souhlas s jednáním příštích zastupitelstev 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.46/2020) 
 

Zvukový záznam: 01:02 – 1:13 hod. 
 

         
c) Obecně závazná vyhláška města ke stanovení výjimečných případů - úprava nočního klidu 
Diskuse: 
Ing. R. Kouba – připomínkoval, že v materiálu chybí akce Balónové hemžení 
 

Byla vyhlášena pětiminutová přestávka na doplnění materiálu. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.47/2020) 
 

Zvukový záznam: 01:13 – 1:25 hod. 
 

 

d) Delegování zástupce města na valnou hromadu VaK Mladá Boleslav, a.s. 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

 

Hlasování 15-0-2 (usnesení č.48/2020) 
 

Zvukový záznam: 01:25 – 1:27 hod. 
 

 

e) Závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Podralsko 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.49/2020) 
 

Zvukový záznam: 01:27 – 1:28 hod. 
 

 

f) Zápis č. 4 z jednání Finančního výboru 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

 

Na vědomí 
 

Zvukový záznam: 01:28 – 1:29 hod. 
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 VII. 
        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
 

Diskuse: 
Mgr. P. Horčičková – jaký má město záměr s volnými prostory po Tescu 
Ing. J. Verner – k rozhodnutí ještě nedošlo, je zpracovaná studie na to že by zde mohla být cukrárna a restaurace 
Ing. J. Verner – na závěr poděkoval, že v době pandemie se všichni občané chovali zodpovědně 
Ing. J. Verner – podal informace o aktualitách týkajících se Města Bělá pod Bezdězem a to: 
1) Byla dokončena Česká ulice 

2) Před sportovní halou proběhla fyzická analýza komunálního odpadu 

3) 10.3. proběhlo výběrové řízení na pořízení elektromobilu 

4) 16.3. byl svolán krizový štáb 

5) 9.4. byla předána stavba ul. Havlíčkova a Husova 

6) Zahájila se oprava hřiště U Vodojemu 

7) Společnost Bělská Investiční odstranila nálety v prostoru, kde bude v následující době probíhat bytová               

výstavba a došlo k zaměření terénu 

8) 29.4. jsme převzali v zákaznickém centru auto pro MP značky Škoda Citigo 

9) V květnu jsme předali staveniště na opravu střechy kláštera 

10) V tomto měsíci jsme také převzali výše zmiňovaný elektromobil od firmy TPC Vrbičany a 

2 elektrokola od Škoda Auto  

11) Vybrali jsme zhotovitele na opravu zdi ve Fortenské ulici a v nejbližších dnech bude oprava zdi 

zahájena 

12) 27.5. jsme zde měli prohlídku stavby z roku 2015 – průtah městem 

13) Předána stavba na modernizaci ZŠ v Tyršově ulici a výstavby družiny 

14) 18.6. bych se měl zúčastnit vyhlášení výsledků programu Regenerace v rámci SHSČMS, kde jsme se 

ve Středočeském kraji  umístili na 1. místě s Kostelem Povýšení svatého Kříže 

15) Další akce jako např. zámková dlažba kolem haly, úprava prostoru před saunou, realizuje se tržnice 

16) Připravuje se č.p. 500, aby mohla proběhnout realizace bytů 

17) Pracuje se na dokončení Parkánu u České brány 

18) Dokončují se povrchy v ulicích Umlaufova a Farská 

19) Proběhla příprava koupaliště na sezónu (vyčištění potoka, nátěr břehů, výroba nových schůdků) a  

občerstvení na Věchýtku v letošním roce s novým pronajímatelem  

 
 

 

Zvukový záznam: 01:29 – 01:46 hod. 
 

 VIII. 
 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 17. 06. 2020 
 

15/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje stav plnění rozpočtu města k 29. 2. 2020 - Příjmy ve výši 15 877 448,08 Kč, výdaje 

13 984 259,50 Kč.  
16/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje stav plnění rozpočtu města k 31. 3. 2020 - Příjmy ve výši 27 258 681,85 Kč, výdaje 

22 969 158,00 Kč.  
17/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje stav plnění rozpočtu města k 30. 4. 2020 - Příjmy ve výši 32 814 876,86 Kč, výdaje 

38 333 235,92 Kč.  
18/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 

schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

121 320,00 Kč na 108 001 448,52 Kč, výdajová část rozpočtu se ponižuje o částku ve výši 

183 680,00 Kč na 160 771 607,00 Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 52 770 158,48 Kč. 
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19/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

1 516 890 000,00 Kč na 109 518 338,52 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

667 890,00 Kč na 161 439 497,00 Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 51 921 158,48 Kč. 
20/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 

schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

350 000,00 Kč na 109 868 338,52 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

350 000,00 Kč na 161 789 497,00 Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 51 921 158,48 Kč. 
21/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020. Příjmová část rozpočtu se ponižuje o částku ve výši 

4 780 155,00 Kč na 105 088 183,52 Kč, výdajová část rozpočtu se ponižuje o částku ve výši 

4 893 517,00 Kč na 156 895 980,00 Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 51 807 796,48 Kč. 
22/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje poskytnutí dotace pro TJ Sokol Bělá pod Bezdězem házená na celoroční činnost roku 

2020 ve výši 300 000,- Kč.  
23/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Bělá pod Bezdězem házená.  
24/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje poskytnutí dotace pro Table Tennis Club Bělá pod Bezdězem, z.s.  na celoroční činnost 

roku 2020 ve výši 133 000,- Kč.  
25/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Table Tennis Club Bělá pod Bezdězem, z.s. 
26/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje poskytnutí dotace pro 1. FC Bělá pod Bezdězem, z.s. na celoroční činnost roku 2020 ve 

výši 129 000,- Kč. 
27/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

  schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s 1. FC Bělá pod Bezdězem, z.s. 
28/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje poskytnutí dotace pro SK Bělá pod Bezdězem, z.s.  na celoroční činnost roku 2020 ve 

výši 300 000,- Kč. 
29/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK Bělá pod Bezdězem, z.s. 
30/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje poskytnutí dotace pro Baloon Club Bílá Hlína, z.s. na jednorázovou akci „18. Ročník 

Bělského balónového hemžení“ ve výši 213 000,- Kč. 
31/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Baloon Club Bílá Hlína, z.s. 
32/2020  Zastupitelstvo města schvaluje 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. 
33/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje účetní závěrku města Bělá pod Bezdězem sestavenou k 31.12.2019. 
34/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

souhlasí 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 Kč (bytového fondu města) 

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

minulých účetních období. 
35/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje 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.  
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36/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1091/20 ostatní plocha o výměře 260 m
2
 …, 294 21 Bělá 

pod Bezdězem. 
37/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje vzdání se předkupního práva ke koupi nemovitosti chaty č.e. 68 ve vlastnictví …, 293 01 

Mladá Boleslav, která je postavena na pozemku stp.č. 2185 zastavěná plocha a nádvoří ve 

vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 
38/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje vzdání se předkupního práva ke koupi nemovitosti chaty č.e. 7 ve vlastnictví … 142 00 

Praha – Kamýk a … 110 00 Praha – Staré Město, která je postavena na lesním pozemku p.č. 

2694/48 ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 
39/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje prodej části pozemku stp. č. 555/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 639 m
2
, kdy 

součástí pozemku jsou dvě haly a část pozemku p.č. 555/17 ostatní plocha o výměře 1.006 m
2
, to 

vše v k.ú. Vrchbělá …, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 3 221 230,- Kč 

s podmínkou, že kupující uhradí zpracování GP, znaleckého posudku i návrh na vklad do katastru 

nemovitostí. 
40/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

částečně revokuje usnesení č. 93/2016 ze dne 19.12.2016 a schvaluje bezúplatný převod p.č. 

2826/5 ostatní plocha o výměře 1.518 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem zastavěný okružní křižovatkou 

na silnici II/276 z vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem do vlastnictví Středočeského kraje a o 

tomto bezúplatném převodu uzavření smlouvy darovací. 
41/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného 

práva na pozemek stp.č. 1076 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 338 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2. 
42/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje odkoupení pozemku 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. 
43/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje využití státní finanční dotace od Ministerstva kultury pro rok 2020 ve výši 400 000,- Kč 

v rámci Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

pro rok 2020 na realizaci akce „Bělá pod Bezdězem, budova fary – výměna střešní krytiny“ ve výši 

283 000,- Kč a „Bělá pod Bezdězem, MÚ – výměna současných oken a repase špaletového okna“ 

ve výši 117 000,- Kč. 
44/2020 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje finanční podíl města Bělá pod Bezdězem v rámci obnovy památek v Programu 

Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 na akci 

„Bělá pod Bezdězem, budova fary – výměna střešní krytiny“ v celkové výši 243 564,- Kč. 
45/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

v platném znění bere na vědomí Protokol KV číslo 01/2020. 
46/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

bere na vědomí petici „Nesouhlas s využitím bývalého areálu Lineta a jím souvisejících či 

přilehlých pozemků na Vrchbělé“. 
47/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě ustanovení § 5 

odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vydává obecně závaznou vyhlášku 

č.4/2020 o  nočním klidu. 
48/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

deleguje zástupce Města Bělá pod Bezdězem pro účast na jednání Valné hromady společnosti VaK 

Mladá Boleslav, a.s., konané dne 30.6.2020 v Mladé Boleslavi, radního města Bělá pod Bezdězem 

Ing. Pavla Girgleho a náhradníka pana Radka Pelce. 
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49/2020 Zastupitelstvo Města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2019 v předloženém znění. 
 

   
 

 

Zvukový záznam se zveřejňuje na webových stránkách Města Bělá pod Bezdězem společně se zápisem z jednání 

ZM na dobu do příštího zvukového záznamu. 
 

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 18:51 hod.  
 

V Bělé pod Bezdězem dne: 23. 06. 2020. 
 

 

 

 

 

    …………………………..          …………………………..   
                         Ing. Jaroslav Verner       Jan Sýkora       

                          starosta města                        místostarosta města 
 

 

 

Ověřovatelé: 
 

 

                              …………………………                                               ..………………………… 
                                   Ing. Rudolf Kouba      Bc. Libor Šimůnek           
                   zastupitel              zastupitel 
   

      


