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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 27/2020 konaného dne 14. 12. 2020 od 16:05 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, Monika Krejčíková, správní odbor 

  

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.488/2020) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Vyřazení majetku 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.489/2020) 

 

b) Žádost o finanční podporu – Záchranná stanice pro zraněné a handicapované živočichy na Huslíku 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.490/2020) 

 

c) Rozpočet města a hospodářské činnosti na rok 2021 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.491/2020) 

 

d) Rozpočtové opatření č. 9/2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.492/2020) 

 

e) Plnění rozpočtu k 30. 11. 2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.493/2020) 

 

 

SB 

a) Prodloužení nájemní smlouvy – Spolek Pejřavák Březinka 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.494/2020) 
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b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.495/2020) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.496/2020) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.497/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3c), 3d), 3e). 

 

 

 

4. RaMM 

Majetek 

a) Smlouvy o výpůjčce částí sousoší sv. Jana Nepomuckého 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.498//2020) 

 

b) Zveřejnění záměru směny části městského pozemku p.č. 2836/1 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.499/2020) 

 

c) Smlouva o zřízení věcného břemene – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.500/2020) 

 

d) Smlouva o zřízení věcného břemene – lokalita U Pešlů 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.501/2020) 

 

e) Znovu projednání žádosti o odkup městského pozemku pod chatou – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.502/2020) 

 

f) Zveřejnění záměru pronájmu pozemku pod chatou na koupališti – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.503/2020) 

 

g) Smlouva o zřízení věcného břemene – ulice Strmá, Šestidomky 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.504/2020) 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4e). 

           

5.  Správní 

a) Přidělení bytové jednotky v DPS 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.505/2020) 
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6. Školství 

ZŠ 

a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Návrh na vyplacení odměny řediteli základní 

školy 

 

Hlasování 5-0-2 (usnesení č.506/2020) 

 

b) Návrh na vyřazení majetku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.507/2020) 

 

 

7. MKZ 

a) Žádost o schválení použití rezervního fondu na výměnu světel 

 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.508/2020) 

 

8. Ostatní 

c) Promo vídeo o BpB a okolí 2021 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.509/2020) 

 

d) Jmenování do funkce – ředitel  TS 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.510/2020) 

 

e) Zápis z jednání Komise pro mládež a sport z 02. 12. 2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.511/2020) 

 

f) Osvědčení pro náhradníka v ZM 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.512/2020) 

 

g) Darovací smlouvy – Nadační fond ŠKODA AUTO 

 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.513/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.514/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.515/2020) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.516/2020) 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 14. 12. 2020 

 

488/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 14. 12. 2020. 

489/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje vyřazení nefunkčního, zastaralého a rozbitého majetku z účtu 018 v hodnotě 7.297,50 Kč; 

z účtu 021 80 v hodnotě 1,- Kč; z účtu 022 06 v hodnotě 4.712,- Kč; z účtu 022 07 v hodnotě 56.485,- 

Kč; z účtu 025 v hodnotě 708.155,- Kč; z účtu 028 v hodnotě 187.377,01 Kč; z účtu 901 v hodnotě 

11.674,81 Kč a z účtu 902 v hodnotě 67.056,39 Kč. 

490/2020 Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném neschvaluje finanční podporu na rok 2021 

Záchranné stanici pro zraněné a handicapované živočichy na Huslíku, který provozuje spolek ZO ČSOP 

Polabí, se sídlem Pátek 56, 290 01 Poděbrady, IČO: 70843473. 
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491/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit předložený rozpočet města podle druhového třídění na r. 2021 jako 

schodkový. Příjmy ve výši 93.158.890,- Kč a výdaje 128.094.420,- Kč. Schodek v celkové výši 

34.935.530,- Kč. Schodek bude financován ze sociálního fondu částkou 578.000,- Kč, z fondu rozvoje 

bydlení 1.200.000 Kč, a zbylá část ve výši 35.522.530 Kč bude dofinancována z přebytků hospodaření 

minulých období. Splátka úvěru školní a předškolní zařízení ve výši   - 2.365.000,- Kč. Hospodářská  

 činnost (HČ) předpokládá příjmy 10.000.000,- Kč, výdaje na údržbu bytového fondu 5.150.000,- Kč. 

Z účtu SB bytů bude v roce 2021 převedena do rozpočtu města částka 5.000.000 Kč, a to na rekonstrukci 

bytového domu Máchova 500. Rozpočet HČ je nedílnou součástí rozpočtu města Bělá pod Bezdězem. 

492/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 9/2020. Příjmová část rozpočtu se ponižuje o částku 

ve výši 721.113,54 Kč na 110.378.504,83 Kč, výdajová část rozpočtu se ponižuje o částku ve výši 

174.113,54 Kč na 154.335.705,20,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 43.957.200,37,- Kč. 

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

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 9/2020. Příjmová část rozpočtu se ponižuje o částku 

ve výši 721.113,54 Kč na 110.378.504,83 Kč, výdajová část rozpočtu se ponižuje o částku ve výši 

174.113,54 Kč na 154.335.705,20,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 43.957.200,37,- Kč. 

493/2020  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. 11. 2020 - Příjmy ve výši 99 599 238,86,- 

Kč, výdaje 115 863 828,29 Kč. 

494/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, v 1. podlaží domu čp.42 v Březince, Spolku Pejřavák na tři 

roky, tj. do 31.12.2023. 

495/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, ve 3. podlaží domu čp.2, …, Bělá pod Bezdězem, … na jeden 

rok, tj. do 31.12.2021. 

496/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, v 1. podlaží domu …, Bělá pod Bezdězem, … na půl roku, tj. 

do 30.6.2021. 

497/2020  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 …, Bělá pod Bezdězem, … na půl roku, tj. 

do 30.6.2021. 

498/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

smlouvy o výpůjčce částí sousoší sv. Jana Nepomuckého s Lesy ČR s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, zastoupené Ing. Miroslavem Švihlíkem, 

lesním správcem Lesní správy Česká Lípa, na základě pověření ze dne 02.11.2020, na dobu určitou od 

1.1.2021 do 31.12.2021. 

499/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru směnit část pozemku p.č. 2836/1 ostatní plocha o výměře 51 m
2
 za část pozemku p.č. 

1628/5 o výměře 157 m
2
 trvalý travní porost, to vše v k.ú Bělá pod Bezdězem. 

500/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou povinnou a …  

294 21 Bělá pod Bezdězem jako stranou oprávněnou v předloženém znění. 

501/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje návrh 

smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6014738/VB1 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako 

stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 jako stranou oprávněnou. 

502/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit prodej městského pozemku stp.č. 2130/2 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 46 m
2 
v k.ú. Bělá pod Bezdězem …, 293 01 Mladá Boleslav. 

503/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout městský pozemek stp.č. 2136 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

32 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

504/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje návrh 

smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6024776/3 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou 

povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 jako stranou oprávněnou. 
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505/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytové jednotky č. 12 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem …, Bělá pod 

Bezdězem. Bytová jednotka se přiděluje od 15.1.2021 na dobu neurčitou za nájemné dle schválené nové 

cenové mapy nájemného. Jako náhradník se stanovuje …, Bělá pod Bezdězem. 

506/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje odměnu 

pro ředitele základní školy za práci nad rámec funkční náplně v předložené výši. 

507/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje odpis drobného dlouhodobého majetku a jiného hmotného majetku (účet 028 00, 902 00) za 

217 629,62 Kč. 
508/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění a 

§ 28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění schvaluje 

čerpání rezervního fondu do výše 20 tis. Kč na výměnu světel v chodbách budovy MKZ. 

509/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění povoluje … dle 

předložené důvodové zprávy natáčet na zmíněných pozemcích města promo video, a to v termínu od 1. 1. 

2021 do 31. 12. 2021. 

510/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., §102, odst. 2, písm b) o obcích 

v platném znění a dle zákona č.250/2000 Sb. §27, odst.2 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

jmenuje  do pracovní pozice ředitel  Technických služeb města Bělá pod Bezdězem od 1.1.2021 pana Ing. 

Jiřího Šimůnka, Ph.D., …, 295 01 Mnichovo Hradiště. 

511/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

zápis Komise pro mládež a sport ze dne 02. 12. 2020. 

512/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem  v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění 

vydává osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem paní Aleně 

Nezdarové – dle přílohy. 

513/2020  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

darovací smlouvy číslo 2020/030 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a Nadačním fondem 

ŠKODA AUTO se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 

07700903, týkající se daru ve výši 400.000,- Kč ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na akci 

„Rekonstrukce prostor pro ZUŠ na bělském zámku“ v předloženém znění. 

514/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

darovací smlouvy číslo 2020/031 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a Nadačním fondem 

ŠKODA AUTO se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 

07700903, týkající se daru ve výši 400.000,- Kč ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na akci 

„Rozšíření zámeckého klubu a klubíku“ v předloženém znění. 

515/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

darovací smlouvy číslo 2020/032 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a Nadačním fondem 

ŠKODA AUTO se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 

07700903, týkající se daru ve výši 231.547,- Kč ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na akci 

„Rekonstrukce dětského hřiště Na Výsluní“ v předloženém znění. 

516/2020 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření 

darovací smlouvy číslo 2020/034 uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a Nadačním fondem 

ŠKODA AUTO se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 

07700903, týkající se daru ve výši 500.000,- Kč ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na akci 

„Rekonstrukce křižovatky Mladoboleslavská“ v předloženém znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:45 hodin.  
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Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:32 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 15. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


