
Ev. č.:4553/2020; Č.j: ASIST/1834/2020/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 1 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 
 

 

Zápis z jednání mimořádné Rady města Bělá p. B. č. 28/2020 konaného dne 17. 12. 2020 od 14:15 v zasedací 

místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města                                                                                          

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 

  

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.517/2020) 

 

 

2. Školství 

MŠ 

a) Schválení  rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2021 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.518/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.519/2020) 

 

 

ZŠ 

a) Schválení rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2021 Základní školy Bělá pod  Bezdězem, příspěvkové 

organizace.  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.520/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.521/2020) 

 

 

3. MKZ 

a) Rozpočtové tabulky Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2021 

 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.522/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.523/2020) 

 

4. TS 

a) Rozpočtové tabulky Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2021 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.524/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.525/2020) 
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5. Lesy 

a) Návrh výše nájemného za lesní pozemky města Bělá pod Bezdězem pro rok 2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.526/2020) 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 17. 12. 2020 

 

517/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 17. 12. 2020. 

518/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2021 dle předloženého návrhu. 

519/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled nákladů a výnosů na roky 2022-2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem.  

520/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem na rok 2021. 

521/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled nákladů a výnosů na roky 2022-2024 příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem. 

522/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2021 dle předloženého 

návrhu. 

523/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled nákladů a výnosů na roky 2022-2024 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod 

Bezdězem. 

524/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2021 dle předloženého 

návrhu. 

525/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled nákladů a výnosů na roky 2022-2024 Technických služeb města Bělá pod Bezdězem dle 

předloženého návrhu. 

526/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 2 písm. c) zák. č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a 

při výkonu funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., schvaluje výši nájemného 

za pozemky ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem na 100 000 Kč za rok 2020. 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 14:34 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 17. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


