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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 20/2020 konaného dne 07. 09. 2020 od 16:07 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města                                                                                          

Jan Sýkora, místostarosta města  

MUDr. Martin Zelený, člen rady – příchod v 16:25      

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 místostarosta města Jan Sýkora. 

 

 

 

Program jednání a stanoviska rady: 

 

1. Program jednání 
 O předloženém programu jednání bylo hlasováno. 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.357/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 31. 7. 2020 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.358/2020) 

 

b) Rozpočtové opatření č.7/2020 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.359/2020) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.360/2020) 

 

 

c) Rozpočtový výhled města na roky 2021-2024 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.361/2020) 

 

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

 

 

SB 

a) Nová nájemní smlouva – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.362/2020) 

 

b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.363/2020) 
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c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.364/2020) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.365/2020) 

 

e) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.366/2020) 

 

 

f) Prodloužení nájemní smlouvy – ... 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.367/2020) 

 

g) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.368/2020) 

 

h) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.369/2020) 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Žádost o souhlas s napojením vjezdu k nového RD na komunikaci. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.370/2020) 

 

b) Žádost o souhlas s výstavbou vodovodní a kanalizační přípojky. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.371/2020) 

 

V 16:25 se k jednání připojil MUDr. M. Zelený, počet členů RM bylo 7. 

 

 

c) Stanovení předpokládaných nákladů a způsob provedení přeložky plynárenských zařízení – nutná přeložka pro 

realizaci odvodnění při výstavbě chodníků a VO Mladoboleslavské ulice.  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.372/2020) 

 

 

Majetek 

a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – 24 hours, s.r.o. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.373/2020) 

 

b) Žádost o zábor veřejného prostranství – Česká pirátská strana 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.374/2020) 
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c) Žádost o zrušení nájmu pozemku - využití rokle a cest na pozemku p.č. 525/81 a p.č. 525/75 pro terénní jízdy 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.375/2020) 

 

5. Správní 

a) Stanovení náhradních prostor pro konání svatebních obřadů 

 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.376/2020) 

 

 

6. Ostatní 

a) Záměr města Bělá pod Bezdězem“ – převzetí svozu a likvidace tříděného odpadu ve městě, včetně obsluhy 

sběrného dvora městem. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.377/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.378/2020) 

 

b) Poskytnutí finančního příspěvku – Carillon 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.379/2020) 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 07. 09. 2020 

 

357/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 07. 09. 2020. 

358/2020  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. 7. 2020 - Příjmy ve výši 60 143 275,76,- Kč, 

výdaje 69 522 025,88,- Kč.  

359/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2020. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 

ve výši 8.858 419,85 Kč na 113.546.603,37 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

602.294,85- Kč na 157.498.274,85,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 43.951.671,48,- Kč. 

360/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu 

rozpisu rozpočtu č.ZR 1/2020 pro rok 2020 dle předloženého návrhu. 

361/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit střednědobý rozpočtový výhled města na roky 2021-2024. 

362/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje vystavení 

nové nájemní smlouvy na byt č. 3, v 3. podlaží v čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … na dobu neurčitou. 

363/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, v 1. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … na tři 

roky, tj. do 30.9.2023. 

364/2020  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 paní … na půl 

roku, tj. do 31.3.2021. 

365/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 18, ve 3. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … na rok, 

tj. do 30.9.2021. 

366/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, ve 3. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem panu … na tři 

roky, tj. do 30.9.2023. 
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367/2020  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 panu … na jeden 

rok, tj. do 30.9.2021. 

368/2020  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 přízemí domu čp. …, Bělá pod Bezdězem panu … na tři roky, 

tj. do 30.9.2023. 

369/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, ve 2. podlaží domu čp. ...., Bělá pod Bezdězem paní … na půl 

roku, tj. do 31.3.2021. S podmínkou k dalšímu prodloužení bude splacený dluh. 

370/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s výstavbou 

vjezdu na pozemek žadatele p.p.č. 2587/51, 2587/55, který bude napojen na místní komunikaci p.p.č. 

2587/41, který je ve vlastnictví města Bělá pod Bezdězem. Žadatelem je paní …, 613 01 Semily. 

371/202  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s výstavbou vodovodní a kanalizační přípojky k chatě č.e. 33 na pozemku p.p.č. 2694/1 ve vlastnictví 

města Bělá pod Bezdězem. Dále souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene, uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a žadatelem, paní …, bytem Praha 8 – 

Kobylisy, Bojasova 1247/11, 182 00. 

372/2020  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, Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, včetně stanovení nákladů, mezi městem Bělá pod Bezdězem a fi. GASNET s.r.o. Klišská 

940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27729567. 

373/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění schvaluje uzavření dodatku č. 

3 ke smlouvě o nájmu mezi Městem Bělá pod Bezdězem a nájemcem 24 hours, s.r.o., Olomoucká 2332, 

193 00 Praha 9, kde bude prodloužena doba nájmu, a to do 31.12.2024. 

374/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje České 

pirátské straně, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha bezplatné užití veřejného prostranství na Masarykově 

náměstí v Bělé pod Bezdězem za účelem předvolební prezentace pro krajské volby 2020. 

375/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění ruší usnesení č. 

348/2020 o pronájmu pozemku p.č. 525/75 ostatní plocha a p.č. 525/81 ostatní plocha v k.ú. Vrchbělá dne 

6.9.2019 za nájemné ve výši 5.000,- Kč/den společnosti 24 hours s.r.o., Olomoucká 2332, 193 00 Praha 9.  

376/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje stanovení 

místa pro konání svatebních obřadů, po dobu probíhající rekonstrukce kanceláří v budově MÚ, na adrese 

Zámek č.p. 1, Bělá pod Bezdězem. 

377/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje záměr 

převzetí svozu a likvidace tříděného odpadu ve městě, včetně obsluhy sběrného dvora, Městem Bělá pod 

Bezdězem a pověřuje odbor OVŽP a vedoucího TS v této věci dále konat v rozsahu předložených bodů. 

378/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák.  č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, dle čl.XI. vnitřní 

směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje uzavření smlouvy o partnerství 

se společností JRK Česká republika s.r.o., Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, IČ: 24853640 dle přiložené cenové 

nabídky na poskytnutí služeb „JRK PARTNERSVÍ“ za cenu 29 000,- Kč bez DPH, čtvrtletně na dobu 

neurčitou, z důvodu provedení průzkumu trhu a zhodnocení jako nejvhodnějšího poskytovatele těchto 

služeb. 

379/2020  Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 4.000,- Kč  spolku Carillon, z.s., 294 21 Bělá pod Bezdězem, IČO 26985535 na 

náklady spojené s pěveckým vystoupením k 15. výročí vzniku spolku, který se koná dne 12.9.2020 

v 16:30 a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 
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Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:14 hodin.  

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

 

V Bělé pod Bezdězem dne 08. 09. 2020 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


