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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 22/2020 konaného dne 05. 10. 2020 od 16:02 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Jan Sýkora, místostarosta města      Ing. Jaroslav Verner, starosta 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 5 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 5-0-0 (usnesení č.400/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Poskytnutí finančního daru pro Útulek Dogsy, z.s. 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.401/2020) 

 

b) Plnění rozpočtu k 31. 8. 2020 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.402/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3b). 

 

 

SB 

a) Přidělení bytu 2+ kk, č. 13, Husova 485 Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.403/2020) 

 

b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.404/2020) 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Dodatek č. 1, dodávka výtahu a zasklení výtahové šachty do ZŠ Tyršova 

J. Sýkora – jedná se o formalitu, dodatkem upřesňujeme DPH 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.405/2020) 
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Majetek 

a) Schválení zásad prodeje bytů v majetku města Bělá pod Bezdězem – Lidové domy 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.406/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4a). 

 

         

5. Ostatní 

a) Jmenování členů komisí Rady města – životní prostředí 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.407/2020) 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 05. 10. 2020 

 

400/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 05. 10. 2020. 

401/2020  Rada města zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 

10.000 ,- Kč na provoz a chod Útulku Dogsy, z.s. se sídlem Komenského náměstí 174, 472 01 Doksy a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru s uvedeným žadatelem. 

402/2020 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. 8. 2020 - Příjmy ve výši 74 822 275,56,- 

Kč, výdaje 75 566 875,66,- Kč.  

403/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

přidělení bytu č.13…, Bělá pod Bezdězem …– splňuje kritérium důležitosti I. (9 prohlídek, žádost od 

8/2019). Náhradník …(9 prohlídek, žádost od 11/2019). 

Byt se přiděluje na dobu určitou od 15.10.2020 na tři měsíce, tj. do 30.1.2020 za nájemné ve výši 80,- 

Kč/m
2
 dle usnesení č. 391/2009 s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle 

usnesení rady města č. 128/2005. 

404/2020  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 jeden rok, tj. 

do 30.11.2021. 

405/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje znění 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/RaMM/2020 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a 

společností ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3.  

406/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ruší usnesení 

č. 31/2018 ze dne 29.01.2018 a doporučuje zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit zásady 

prodeje bytů v Lidové ulici v předloženém znění. 

407/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem zřídila Komisi životního prostředí a tímto rada města Bělá pod 

Bezdězem dle §102 odst.2)  zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění jmenuje pátého člena této 

komise rady města, paní Janu Kodrikovou. 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:42 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:15 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 07. 10. 2020. 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

                 Jan Sýkora               MUDr. Martin Zelený 

   místostarosta města                                                               radní města 

 


