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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č.24/2020 konaného dne 02. 11. 2020 od 16:03 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 16:07      

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady       

Iveta Orolínová, členka rady    

Ing. Pavel Girgle, člen rady      

Radek Pelc, člen rady          

                     

                                                                                                                           

Ostatní přítomní: 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.419/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Aktualizace užití dotace z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem - rybáři 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.420/2020) 

 

 

SB 

a) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.421/2020) 

 

b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.422/2020) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.423/2020) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.424/2020) 

 

e) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.425/2020) 
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V 16:07 se k jednání připojil MUDr. M. Zelený, počet členů RM bylo 7. 

 

 

4. RaMM 

Majetek 

a) Žádost o směnu pozemků v k.ú. Březinka pod Bezdězem – Město x Lesy ČR 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.426/2020) 

 

 

b) Žádost o zrušení nájemní smlouvy 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.427/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4a). 

 

 

SB 

a) Výběr dodavatele pro rekonstrukcí bytu č. 10, Husova 485 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.428/2020) 

 

 

b) Zamítnutí snížení nájemného – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.429/2020) 

 

 

c) Zamítnutí odpuštění nájemného – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.430/2020) 

 
 

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP 

a) Usnesení Komise životního prostředí Rady města Bělá pod Bezdězem 

 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.431/2020) 

 

 

 

6. Školství 

MŠ 

a) Rozpočtová změna č. 1/2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.432/2020) 

           

 

7.  MKZ 

a) Vyřazení majetku Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.433/2020) 
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8. TS 

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201251266 „Oprava komunikace Nad Stadionem – Bělá pod Bezdězem“ 

 

Hlasování 6-0-1 (usnesení č.434/2020) 

 

9. Ostatní 

a) Zápis z jednání Škodní komise Rady města Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.435/2020) 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 02. 11. 2020 

 

419/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 02. 11. 2020. 

420/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

aktualizaci užití dotace z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na podporu spolkového života ve městě 

spolku Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Bělá pod Bezdězem, z důvodu pandemie 

COVID-19. 

421/2020  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 3. podlaží domu čp …, Bělá pod Bezdězem … na půl roku, tj. 

do 31.5.2021. 

422/2020 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 1. podlaží domu čp …, Bělá pod Bezdězem … na půl roku, tj. 

do 31.5.2021. 

423/2020 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 přízemí, domu čp. …, Bělá pod Bezdězem … na jeden rok, tj. 

do 30.11.2021. 

424/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, v 4. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem … na půl roku, 

tj. do 31.5.2021. 

425/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8. v 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem … na půl roku, 

tj. do 31.5.2021. 

426/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit podání žádosti o směnu pozemku p.č. 674/2 ostatní 

plocha o výměře 10.581 m
2
 ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem za pozemek p.č. 673/1 ostatní 

plocha o výměře 6.175 m
2
 ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit Lesy ČR, to vše v k.ú. Březinka pod 

Bezdězem.    

427/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění ruší nájemní 

smlouvu na krátkodobé užívání části pozemku p.č. 525/1 ostatní plocha o výměře cca 70.000 m
2
 

uzavřenou se společností Czech Gravity Sports Association o.s., Ve Smečkách 11, 110 00 Praha 1.  

428/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje dle 

článku XI, odstavce 1, směrnice 1/2020 výběr dodavatele JK Ježek s.r.o. pro realizaci zakázky 

rekonstrukce bytového jádra bytu č. 10 v Husově 485 v hodnotě 217.568,- Kč bez DPH. 

429/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

zamítnutí požadavku o snížení nájmu v bytě č. …. 

430/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

zamítnutí požadavku o odpuštění nájemného v bytě č. …. 

431/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s kácením dřevin u č.p. 500 v Bělé pod Bezdězem, souhlasí s kácením jasanu ztepilého v zahradě ZŠ 

Máchova, souhlasí s návrhem řešení u dřevin na soukromém pozemku v ulici Mladoboleslavská, souhlasí 

s kácením suchých dřevin v lokalitě Horka.  
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432/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje 1. rozpočtové opatření Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 
433/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 

schvaluje vyřazení poškozených předmětů Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, 

příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 

434/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje dodatek 

č. 1 ke smlouvě od dílo č. 201251266, týkající se schválení provedení víceprací v předloženém rozsahu za 

Kč 122.053,25,--, bez DPH, společností COLAS CZ, a. s., IČ: 26177005, DIČ: 26177005,  Ke Klíčovu 9, 

190 00 Praha 9. 
435/0202  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

zápis Škodní komise ze dne 23. 10. 2020 a souhlasí s vyvozenými závěry – nekompenzovat vzniklou 

škodu, zabránění precedentnímu jednání. 

 
 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:34 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 18:15 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 04. 11. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


