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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 04/2021 konaného dne 22. 02. 2021 od 16:02 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, Ing. Zdeňka Poláková, vedoucí FO. 

  

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.60/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Základní škola Bělá p.B. -  dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.61/2021) 

 

b) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.62/2021) 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Žádost o vyjádření k umístění části sjezdu na pozemek parc.č.2843, Hlínoviště 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.63/2021) 

 

b) Smlouva o umožnění realizovat stavbu a smlouva o VB, ul. Mladoboleslavská 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.64/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.65/2021) 

 

 

c) Nová přípojka NN, Albrechtova ul., ČEZ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.66/2021) 

Majetek 

a) Prodej nemovitosti bytového domu v Pražské ulici čp. 862 – záměr zveřejnění 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.67/2021) 
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b) Smlouva o zřízení věcného břemene – ulice Lidová 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.68/2021) 

 

SB 

a) Souhlas se zřízením veřejné komunikační sítě v bytovém domě Zámek 2 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.69/2021) 

            

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

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

Bezdězem – smlouvy 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.70/2021) 

            Hlasování 7-0-0 (usnesení č.71/2021) 

 

b) Spolupráce s nadací Futura academica z.s. – RM nesouhlasí s výsadbou stromořadí  

 

Hlasování 5-2-0 (usnesení č.72/2021) 

 

c) Příloha č. 3 ke smlouvě o spolupráci – DIMATEX 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.73/2021) 

 

d) Žádost o příspěvek Diakonie Broumov 

 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.74/2021) 

 
 

6. Školství 

MŠ 

a) Schválení účetní závěrky za rok 2020 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.75/2021) 

 

ZŠ 

a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Splnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 

2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.76/2021) 

 

b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účetní uzávěrka za rok 2020 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.77/2021) 

c) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Hospodářský výsledek za rok 2020 a 

jeho rozdělení do fondů 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.78/2021) 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 22. 02. 2021 

 

60/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 22. 02. 2021. 

61/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák.č.128/2000 Sb.  o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit Dodatek č.6 ke Smlouvě o předání majetku  k  hospodaření, která je součástí 
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Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem, ze dne 17.6.2009 – 

navýšení hodnoty svěřeného majetku o stavební úpravy v budově Základní školy Tyršova 20 z důvodu 

vestavby školní družiny o částku 12.056.741,05,- Kč. 

62/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2021. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku 

ve výši 2.366.784,17 Kč na 95.334.654,17 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

26.870,- Kč na 126.453.290,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 31.118.635,83,- Kč. 

63/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s umístěním části sjezdu ve výměře ca 4m
2
 na pozemek parc. č. 2843, k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

64/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o umožnění realizovat stavbu č. S-27/00066001/2021/MH/HRU/SS na pozemcích 

p. č. 2924/3 a p. č. 2924/4 v k. ú. Bělá pod Bezdězem, uzavíranou mezi Městem Bělá pod Bezdězem a 

Středočeským Krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 

příspěvkovou organizací. 

65/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci umístění výpustního objektu dešťové 

kanalizace na pozemku p. č. 2896/12 v k. ú. Bělá pod Bezdězem uzavírané mezi Městem Bělá pod 

Bezdězem a Povodím Labe, státní podnik.  

66/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. 

IV-12-6027532/2 pro pozemek p. č. 2707 v k. ú. Bělá pod Bezdězem, uzavíranou mezi Městem Bělá pod 

Bezdězem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností ELPRO - DELICIA, a.s., 

Strakonická 174, 261 01 Příbram V-Zdaboř. 

67/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje záměr 

zveřejnění prodeje nemovitosti čp. 862 včetně pozemku stp.č. 512 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

654 m
2
, pozemek p.č. 645/1 zahrada o výměře 338 m

2
, pozemek p.č. 3029 ostatní plocha o výměře 111 

m
2
 a pozemek p.č. 646 trvalý travní porost o výměře 91 m

2
, to vše

  
v k.ú. Bělá pod Bezdězem za 

minimální cenu 6.200.000,- Kč.  

68/2021  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-12-6017735 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou 

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

69/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje Souhlas 

se zřízením veřejné komunikační sítě v bytovém domě Zámek 2 pro společnost METRONET s.r.o., 

Rybná 716/24 Staré Město, Praha 1, IČ: 26762544. 

70/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje uzavření smlouvy 

o zřízení místa zpětného odběru pneumatik se společností GREEN Logistic CZ s.r.o., Osadní 799/26, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 09632409 a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy,  

71/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje uzavření smlouvy 

o zřízení místa zpětného odběru autobaterií se společností GREEN Logistic CZ s.r.o., Osadní 799/26, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 09632409 a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.   

72/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění nesouhlasí s výsadbou 

stromořadí na „Mrchovišti“ ve spolupráci s nadací Futura academica z.s., IČO: 08886512, Ruská 943, 

277 11, Neratovice. 

73/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s uzavřením Přílohy 

č. 3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 23.6.2015 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ: 43224245, 

Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

74/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s příspěvkem 500, 

Kč/měsíc za svoz použitého textilu pro společnost Diakonie Broumov, sociální družstvo, IČ: 49289977, 

Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov. 

75/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona 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 účetní závěrku za rok 2020 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 
76/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona 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 splnění závazných ukazatelů stanovených starostou města Bělá pod Bezdězem pro Základní 

školu Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2020. 
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77/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona 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 Účetní uzávěrku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace za rok 2020. 
78/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 zákona 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 Hospodářský výsledek Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace v hlavní a 

doplňkové činnosti za rok 2020 ve výši – 662 415,29 Kč. Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje 

pokrytí ztráty z rezervního fondu Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:07 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:30 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 23. 02. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


