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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2020 konaného dne 29. 06. 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 6 členů rady. Rada města Bělá p. B. byla usnášeníschopná. 

Materiály prezentoval starosta města Ing. Jaroslav Verner. 

 

 

 

Program jednání a stanoviska rady: 

 

1. Program jednání 
 O předloženém programu jednání bylo hlasováno. 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.255/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Vyřazení majetku 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.256/2020) 

 

b) Poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Červený Kostelec 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.257/2020) 

 

c) Žádost o příspěvek – Bělá Cup 2020 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.258/2020) 

 

SB 

a) Splátkový kalendář – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.259/2020) 

 

 

b) Splátkový kalendář – … 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.260/2020) 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Nové odběrové místo, Hlínoviště p. č. 1589/1, SoBS 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.261/2020) 
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b) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo akce „VZ Bělá pod Bezdězem, obnova volnočasového hřiště U Vodojemu“. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.262/2020) 

 

Majetek 

a) Vzdání se předkupního práva – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.263/2020) 

 

b) Žádost o ukončení nájmu – automat na teplé nápoje 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.264/2020) 

 

 

c) Ukončení a zveřejnění záměru nájmu v domě č.p. 148 – … 

 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.265/2020) 

 

d) Žádost o krátkodobou výpůjčku areálu koupaliště – …  

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.266/2020) 

 

 

e) Zveřejnění záměru města po předčasném ukončení nájemní smlouvy – TESCO 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.267/2020) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.268/2020) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.269/2020) 

 

 

 SB 

a) Kupní smlouva pro odkup vybavení bytu č. 6, Husova 485 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.270/2020) 

         

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP  
a) Usnesení komise životního prostředí Rady města 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.271/2020) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.272/2020) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.273/2020) 

 

 

6. Školství 

ZŠ 

a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Umístění vycházejících žáků v roce 2020 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.274/2020) 

 

b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účelově určené dary za rok 2020 – 2. Q. 

(žádost 2. Q./01)  

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.275/2020) 
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c) Souhlas RM s vyřazením plynové pánve 100 l ze školní jídelny Základní školy, příspěvkové organizace Bělá pod 

Bezdězem  

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.276/2020) 

 

7. TS 

a) Oprava povrchu vozovky, chodníku a odvodnění v ulici Nad Stadionem 

 

Materiál byl odložen. 

 

 

8. Ostatní 

a) Zápis z jednání kulturní komise ze dne 17. 06. 2020 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.277/2020) 

 

b) DPS – problém s nájemci II 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.278/2020) 

 

Diskuze: 

RM vedla diskuzi o městském pozemku, který využívá pan Libor Pešl jako „vrakoviště aut“. Požadují opětovné 

prošetření stavebním odborem města Bělá pod Bezdězem. 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 29. 06. 2020 

 

255/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 29. 06. 2020. 

256/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje vyřazení nefunkčního, zastaralého a rozbitého majetku z účtu 022 06 v hodnotě 78.068,- Kč; 

z účtu 022 07 v hodnotě 290.831,20 Kč; z účtu 018 v hodnotě 20.449,- Kč; z účtu 901 ve výši 8.082,60 

Kč; z účtu 902 ve výši 12.656,04 Kč a z účtu 028 ve výši 67.861,28 Kč. 

257/2020  Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí finančního daru 

ve výši 1.000,- Kč. Oblastní charitě červený Kostelec na náklady spojené s provozem Mobilního hospice 

Anežky České. 

258/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschvaluje příspěvek 

…, 410 02 Lovosice, organizátorovi akce Bělá Cup 2020, na 15. ročník turnaje v plážové házené, který se 

koná v termínu 14. -16. 8. 2020. 

259/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

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

260/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

vystavení splátkového kalendáře …na byt č. .., v 1. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem dle návrhu. 

261/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s umístěním vedení NN do pozemku p. č. 2843 v k. ú. Bělá pod Bezdězem v délce max. 10 m v rozsahu 

dle předložené situace v rámci stavby IV-12_6026546, zároveň Rada města Bělá pod Bezdězem souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB_ČEZd_035r01z02, 

uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín. 

262/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s dodatkem č. 2 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 termínu odevzdání díla ! obnova volnočasového hřiště U Vodojemu“, 

s prodloužením termínu odevzdání díla do 7.8.2020. 
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263/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem vzdát se předkupního práva ke koupi nemovitosti chaty č.e. 50 

ve vlastnictví …, 466 01 Jablonec nad Nisou, která je postavena na lesním pozemku p.č. 2694/1 ve 

vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 

264/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje ukončení smlouvy 

č. 14/01/TZ/OP/002 o umístění a provozování nápojového automatu, s firmou VERY GOODIES a.s., 

s.r.o. IČO: 03692442, Mariánské náměstí159/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město, ke dni 31.08.2020. 

265/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

ukončení nájemního vztahu dohodou s …, 294 21 Bělá pod Bezdězem ke dni 30.06.2020 a podle § 102 

odst. 3 a § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru pronajmout 

prostor sloužící podnikání v domě č.p. 148, Masarykovo nám., Bělá pod Bezdězem za cenu 13.920, - Kč/ 

rok s inflační doložkou. 

266/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

krátkodobou výpůjčku areálu koupaliště pro pořádání 15. ročníku turnaje v plážové házené v termínu od 

14.08.2020 do 16.08.2020 … 410 02 Lovosice. 

267/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. p. 25 na 

Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem o výměře 120 m
2
 za minimální cenu 6.720, - Kč/měsíc 

s inflační doložkou. 

268/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. p. 25 na 

Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem o výměře 374 m
2
 za minimální cenu 20.944, - Kč/měsíc 

s inflační doložkou. 

269/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

rozdělení prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. p. 25 na Masarykově náměstí v Bělé pod 

Bezdězem. První prostor o výměře 120 m
2
 a druhý o výměře 374 m

2
. Rozdělení prostoru bude provedeno 

na náklady města. 

270/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje Dohodu 

o vyrovnání investic do bytu č.6, 1NP, Husova 485 s … v hodnotě 38.000,- Kč. 

271/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák.  č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s kácením 

uvedených dřevin v lokalitách U Stadionu, Háječek, podél cesty k železniční zastávce, Bezdědice a 

v ulicích Jateční, Fortenská a Táborová. Dále souhlasí s přípravou projektu – založení ovocného 

stromořadí podél pozemku p.č. 2815/1 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

272/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák.  č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se založením 

dvou nových míst na tříděný odpad v lokalitách u městské haly a vedle zastávky u Čermákovi vily.     

273/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák.  č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s nákupem 

600 ks tašek od společnosti EKO-KOM, a.s., na tříděný odpad pro domácnosti a prodejem občanům za 

symbolickou cenu 40kč nebo 45kč dle velikosti. 

274/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace o umístění 

žáků na střední školy v přijímacím řízení školního roku 2019/2020.  

275/2020   Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

schvaluje přijetí účelově určených darů za druhé čtvrtletí roku 2020 v příspěvkové organizaci Základní 

škola Bělá pod Bezdězem v hodnotě 10 000,00 Kč. 

276/2020 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 a vyřazením majetku ZŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace.          

277/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí   

zápis Kulturní komise ze dne 17. 06. 2020. 

278/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s vypovězením smlouvy … z bytu číslo X (DPS) za opětovné porušování pravidel v DPS. 
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Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:10 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:24 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 02. 07. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner          Ing. Pavel Girgle 

       starosta města                                                                  radní města 


