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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 23/2020 konaného dne 19. 10. 2020 od 16:05 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města      Omluveni:  

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.408/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 30. 9. 2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.409//2020) 

 

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZR 2/2020, ZR 3/2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.410/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.411/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3a). 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky do pozemku města p.č. 641/1, v Březince. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.412/2020) 

 

Majetek 

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – výroba historizujícího nábytku pro kanceláře vedení města 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.413/2020) 

 

b) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – výroba nových oken a repase špaletového okna MÚ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.414/2020) 



Ev. č.: 3821/2020; Č.j: ASIST/1547/2020/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 2 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 
 

 

c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Bělá pod Bezdězem – Radnice – rekonstrukce kanceláří vedení města“ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.415/2020) 

 

d) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pod chatou na koupališti – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.416/2020) 

 

         

SB 

a) Smlouva o zajištění technických služeb v kotelnách bytových domů města 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.417/2020) 

 

5. TS 

a) Výběr dodavatele „Nástavba pro svoz popelnic – Mercedes Atego“ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.418/2020) 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 19. 10. 2020 

 

408/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 19. 10. 2020. 

409/2020  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 30. 9. 2020 - Příjmy ve výši 86 371 322,83,- 

Kč, výdaje 85 375 088,93,- Kč.  

410/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí 

změnu rozpisu rozpočtu č.ZR 2/2020 pro rok 2020 vycházející z RO č. 7/2020 schválené ZM dne 

16.9.2020 dle předloženého návrhu. 

411/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu      

rozpisu rozpočtu č.ZR 3/2020 pro rok 2020 dle předloženého návrhu. 

412/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se stavbou 

vodovodní přípojky do tělesa pozemku p.č. 641/1 ve vlastnictví města Bělá pod Bezdězem, dle 

dokumentace a zároveň souhlasí uzavřením SoBS přípojky s obcí. Žadatelem je pan ….  

413/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje dodatek 

č. 1, ke smlouvě o dílo č. 2/RaMM/2020 na akci „Město Bělá pod Bezdězem – vybavení kanceláří 

starosty, místostarosty a sekretariátu“, firmě MIRLAND, IČO: 272 00 523, průmyslový areál Vazačka 

1521, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

414/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje dodatek 

č. 1, ke smlouvě o dílo č. 3/RaMM/2020 na akci „Výroba nových oken a repase špaletového okna 

budovy MÚ“ panu Jiřímu Vavruškovi, Nádražní 94, 277 01 Dolní Beřkovice, IČ: 42097886. 

415/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje dodatek 

č. 1, ke smlouvě o dílo č. 6/RaMM/2020 na akci „Bělá pod Bezdězem – Radnice – rekonstrukce 

kanceláří vedení města“, firmě STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže, IČO: 03564240. 

416/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část městského pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha o výměře 11 m
2
 

v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

417/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

smlouvu o poskytování technických služeb v plynových kotelnách města. 
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  418/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dle článku XI. 

vnitřní směrnice č.1/2020 schvaluje nákup nástavby pro svoz popelnic od společnosti MEVA – TEC, s. r. 

o., IČ 62742051, Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, jakožto jediného výrobce kontejneru 

dle specifikace v poptávce, za celkovou cenu Kč 269.000,-- bez DPH.  

 

  

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:44 hodin.  

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

 

V Bělé pod Bezdězem dne 20. 10. 2020. 

 

 

 

 

 

  

……………………………….            .……………………………. 

 

                      Ing. Jaroslav Verner                                                                          Jan Sýkora 
       starosta města                                                           místostarosta města 

 

 

 

  


