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      Zápis  
z 04. mimořádného jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 21. 10. 2020 od 17:02 hod. ve 

sportovní hale v Mělnické ul. v Bělé pod Bezdězem. 
 

Přítomni: 
Verner Jaroslav, Ing. 

Dubec Roman 
Girgle Pavel, Ing. – příchod v 17:04 
Hentek Lukáš 
Horčičková Petra, Mgr. 
Ježek Jaroslav 
Jirdásek Miloš  
Kouba Rudolf, Ing. 
Lomoz Milan, Ing.  

Orolínová Iveta 

Pelc Radek 
Sýkora Jan, místostarosta 
Šimůnek Libor, Bc.  
Tošovská Jitka 

Vernerová Květuše, Mgr. 
Zelený Martin, MUDr.  
Zimmermann Emil

 

              
Nepřítomno: Voleman Lukáš 

 

Omluveni: Fejfar Radek, Bc. , Koloc Ladislav, Mencl Martin, Mgr. 
 

Ostatní přítomní: Bc. Z. Krenický, tajemník MěÚ, Kateřina Umáčená, vedoucí SO, Ing. J. Vltavská,  

vedoucí RaMM 
   
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 17:02 hod. je přítomno 16 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.   
 

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi:   
Ing. Pavel Girgle 
Iveta Orolínová    
       Schváleno 14-0-2 
 

Za členy návrhové komise byli navrženi: 
Jan Sýkora – předseda 
Mgr. Petra Horčičková - člen 
MUDr. Martin Zelený - člen     
                    Schváleno 15-0-1 
 

V 17:04 se k jednání připojil Ing. Pavel Girgle, počet členů ZM bylo 17. 
 

 

Zápis z jednání ze dne 17. 6. 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. 
 

Navržený program jednání:  
 

1. Zahájení 
2. Interpelace občanů 
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3. Dotace – Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok  

2020 – revokace usnesení ZM č. 44/2020 – příspěvek města na akci „Bělá pod Bezdězem, budova fary – 

výměna střešní krytiny“ 

      4.   Interpelace občanů a zastupitelů 
 5.   Závěr 
 

 

Hlasováno 17-0-0 
                              (H1-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. 
 

Zvukový záznam: 00:03 – 00:03 hod. 

 
 

 

                 II. 
            Majetkové a investiční záležitosti 
 

Materiály z majetkového odboru prezentoval Jan Sýkora, místostarosta města. 
 

 

a) Program Regenerace MPZ a MPR 2020 – revokace usnesení – příspěvek města na akci „Bělá pod 

Bezdězem, budova fary – výměna střešní krytiny“ 
  
Bez dotazů a připomínek. 

  
  Hlasování 17-0-0 (usnesení č.66/2020) 

  Hlasování 17-0-0 (usnesení č.67/2020) 
 

Zvukový záznam: 00:03 – 00:07 hod. 

 

 
 

 III. 
        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
 

Diskuse: 

Ing. R. Kouba – požaduji, aby vždy po ukončení zastupitelstva byly doplněny materiály, tak jak byly projednány 
 

 

Zvukový záznam: 00:07 – 00:08 hod. 
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 IV. 
 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 21. 10. 2020 
 

66/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění revokuje 

usnesení ZM č. 44/2020 z 17.6.2020 a 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, čp.150 – obnova střešní krytiny, komínu, 

místní oprava krovu - I. etapa prací (severní a východní strana střechy) a další související práce“ v 

celkové výši 65.208,- Kč a zároveň schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění. 

67/2020  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 178.356,- Kč Římskokatolické církvi zastoupené 

farářem Kamilem Škodou na akci „Bělá pod Bezdězem, budova fary, čp.150 – obnova střešní krytiny, 

komínu, místní oprava krovu - I. etapa prací (severní a východní strana střechy) a další související 

práce“ a zároveň schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy 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 17:10 hod.  
 

V Bělé pod Bezdězem dne: 22. 10. 2020. 
 

 

 

 

 

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

                          starosta města                        místostarosta města 
 

 

 

Ověřovatelé: 

 
 

 

                              …………………………                                               ..………………………… 
                                   Ing. Pavel Girgle                   Iveta Orolínová           
                   zastupitel              zastupitel 
   

      


