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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 02/2021 konaného dne 25. 01. 2021 od 16:02 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města     Iveta Orolínová, členka rady                                                                                       

Jan Sýkora, místostarosta města  

MUDr. Martin Zelený, člen rady – příchod v 16:14 hod.      

Mgr. Květuše Vernerová, 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 5 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 5-0-0 (usnesení č.20/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Rozpočtové opatření č. 10/2020 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.21/2021) 

 
b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZR 4/2020, ZR 5/2020 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.22/2021) 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.23/2021) 

 

 

 

4. RaMM 

Majetek 

a) Nabídka k odkupu podílu na pozemku u Horky – … 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.24/2021) 

 

 

V 16:14 se k jednání připojil MUDr. M. Zelený, počet členů RM bylo 6. 

 

 

b) Odkup pozemku stp.č. 1077 – ÚZSVM 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.25/2021) 
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c) Žádost o odkup městského pozemku pod chatou – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.26/2021) 

           

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP 

a) Umístění chytrého boxu v Bělé pod Bezdězem  

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.27/2021) 

 

b) Převzetí sběrného dvora do správy města Bělá pod Bezdězem – nákup nového zázemí na sběrný dvůr 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.28/2021) 

 

c) Žádost o souhlas s umístěním místa zpětného odběru použitých pneumatik a autobaterií – Sběrný dvůr Bělá pod 

Bezdězem 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.29/2021) 

 

 

 

6. Správní 

a) Přidělení bytové jednotky v DPS 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.30/2021) 

 

 

7. MKZ 

a) 3. rozpočtové opatření 

 
Hlasování 6-0-0 (usnesení č.31/2021) 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 25. 01. 2021 

 

20/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 25. 01. 2021. 

21/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

rozpočtové opatření č. 10/2020. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 5.711.547,00 Kč na 

116.090.051,83 Kč, výdajová část rozpočtu se nemění. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 

38.245.653,37,- Kč. 

22/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí 

změnu rozpisu rozpočtu č.ZR 4/2020 pro rok 2020 vycházející z RO č. 9/2020 schválené ZM dne 

16.12.2020 dle předloženého návrhu. 

23/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu 

rozpisu rozpočtu č.ZR 5/2020 pro rok 2020 dle předloženého návrhu. 

24/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města schválit odkup podílu o velikosti ideální 1/2 k pozemku p.č. 857/2 trvalý travní 

porost o výměře 1.942 m
2
 a pozemku p.č. 857/3 orná půda o výměře 914 m

2
, to vše v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem za kupní cenu ve výši 140.000, - Kč od … 294 21 Bělá pod Bezdězem za podmínky, že Město 

Bělá pod Bezdězem zaplatí návrh na vklad do katastru nemovitostí. 
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25/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na koupi pozemku stp.č. 1077 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 480 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 za celkovou kupní cenu 

ve výši 335.000, - Kč s podmínkou, že město zaplatí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

26/2021  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 za celkovou kupní cenu ve 

výši 36.800, - Kč s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

27/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s umístěním chytrého 

boxu od společnosti TextilEco, a.s., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ:28101766, 

v Bělé pod Bezdězem a zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. 

28/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák.  č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, dle čl.XI. vnitřní 

směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje uzavření kupní smlouvy se 

společností společnost AESPB Konsult s.r.o., IČ: 29310091, Městečko 558, 696 32 Ždánice, na 

modulární dům sloužící pro sběrný dvůr v Bělé pod Bezdězem 920. 000,-kč bez DPH. Zároveň pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

29/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje zveřejnění 

záměru města o výpůjčce části městského pozemku p.č. 817/64 ostatní plocha-skládka o výměře 30 m
2
 a 

p.č.817/64 ostatní plocha-skládka o výměře 4 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

30/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytové jednotky č. 2 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem panu …, Bělá 

pod Bezdězem. Bytová jednotka se přiděluje od 1.2.2021 na dobu neurčitou za nájemné dle schválené 

nové cenové mapy nájemného.     

31/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 

schvaluje 3. rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:38 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:45 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 26. 01. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


