
Ev. č.: 959/2021; Č.j: ASIST/314/2021/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 1 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 
 

 

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 05/2021 konaného dne 08. 03. 2021 od 16:08 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 starosty 

  

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.79/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Změna rozpisu rozpočtu č. ZR 1/2021 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.80/2021) 

 

b) Inventarizace majetku města Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.81/2021) 

 

V 16:06 se k jednání připojil R. Pelc, počet členů RM bylo 7. 

 

SB 

a) Přidělení bytu 3+ 1, č. 3, Lidová 782, Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.82/2021) 

 

b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.83/2021) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.84/2021) 
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4. RaMM 

Investice 

a) Vodovodní přípojka pro napojení rekreačního objektu č/ev.36 na pozemku  p.č.1661 k. ú. Bělá p. B. 

 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.85/2021) 

 

b) Schválení smlouvy 

 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.86/2021) 

 

c) Přímý výběr dodavatele oken na č. p. 25 - přízemí 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.87/2021) 

 

 

Majetek 

a) Smlouva o zřízení věcného břemene – ulice U Krupské silnice 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.88/2021) 

 

b) Smlouva o zřízení věcného břemene – Masarykovo náměstí č.p. 88 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.89/2021)  
           

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

Výstavba 

a) Výběr dodavatele na pořízení územních studií na plochy SM-4 a VL-10  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.90/2021) 

 

6. Správní 
a) Přidělení bytové jednotky v DPS 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.91/2021) 

 

 

7. Školství 

MŠ 

a) Schválení hospodářského výsledku za rok 2020 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 

Návrh na převedení hospodářského výsledku do fondu rezerv a fondu odměn. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.92/2021) 

 

8. MKZ 

a) Účetní závěrka za r. 2020 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.93/2021) 

 

b) Hospodářský výsledek za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.94/2021) 

 

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

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.95/2021) 
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9. TS 

a) Rozpočtové tabulky Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2021- 1. 

rozpočtové opatření 

J. Sýkora  - jedná se o ponížení neinvestičního příspěvku o 1.900.000,- Kč 

 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.96/2021) 

 

 

10. Ostatní 

a) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.97/2021) 

 

b) Osobní elektromobil pro město Bělá pod Bezdězem – výběr nejvhodnější nabídky   

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.98/2021) 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 08. 03. 2021 

 

79/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 08. 03. 2021. 

80/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí 

změnu rozpisu rozpočtu č.ZR 1/2021 pro rok 2021 vycházející z RO č. 1/2021 schválené ZM dne 

24.2.2021 dle předloženého návrhu. 

81/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje Zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města Bělá pod 

Bezdězem za rok 2020. 

82/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

přidělení bytu č. .., domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní .. (žádost od 8/2018, 19 prohlídek) od 

15.3.2021 na tři měsíce, tj. do 30.6.2021. Náhradník … (žádost od 1/2021, 2 prohlídky). 

83/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

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

jeden rok, tj. do 31.3.2022. 

84/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. .., v 1. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … na půl 

roku, tj. do 30.9.2021. 

85/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s umístěním vodovodní přípojky do pozemku p. č. 2768/1, 2216/26, 2694/1 v k. ú. Bělá pod Bezdězem 

v rámci připojení pozemku p. č. 1661 v k. ú. Bělá pod Bezdězem, zároveň souhlasí s uzavřením Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a 

paní Jitkou Brynychovou, U stadionu 975, 293 01 Mladá Boleslav a Ing. Oldřichem Houbou,  Moravská 

1461/46, 120 00 Praha 2- Vinohrady. 

86/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s předloženou smlouvou mezi městem Bělá pod Bezdězem se sídlem Masarykovo náměstí 90, 294 21 

Bělá p.Bezd. a Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 

kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, která řeší realizaci stavby 

„Chodník ulice Mělnická“ na pozemku parc.č. 2886/1. 

87/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, dle čl. XI. vnitřní 

směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje přímé zadání zakázky 

malého rozsahu na výrobu a montáž oken a dveří  na akci „Úprava nebytových prostor č. p. 25“ 

společnosti Jakub Hladký – TP EURO okna s.r.o., U Zvoničky 16, 281 66 Jevany za cenu 230 364 Kč 

bez DPH, tj. 278 741 Kč včetně DPH, jakožto nejlevnější nabídku splňující zadaná kritéria. 
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88/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje návrh 

smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6022734/01 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou 

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

89/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje návrh 

smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6026058/01 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou 

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

90/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s výběrem 

dodavatele a předloženou cenou za dílo, zpracování územních studií na plochy VL-10 a SM-4 dle zadání 

pořizovatele firmu Atelier M.A.A.T., s.r.o. zastoupený Ing. arch. Martinem Jírovským, Ph.D., MBA, DiS, 

Převrátilská 330, 390 01 Tábor IČO: 281 45 968 s nabídkovou cenou za dílo 235.000,00 Kč bez DPH. 

Celková cena včetně DPH 21% je 284.350,00 Kč.   

91/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytové jednotky č. 18 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem paní …, Bělá 

pod Bezdězem. Bytová jednotka se přiděluje od 1.4.2021 na dobu neurčitou za nájemné dle schválené 

nové cenové mapy nájemného. Jako náhradník se stanovuje paní …, trvale bytem Bělá pod Bezdězem. 

92/2021  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 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem za rok 2020 

ve výši 90 447,49 Kč a jeho převedení do rezervního fondu a fondu odměn dle předloženého návrhu. 

93/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

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

schvaluje Účetní závěrku Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za 

rok 2020 

94/2021  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 

hospodářský výsledek Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za rok 

2020 ve výši 44.325,80 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle předloženého 

návrhu. 

95/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 

schvaluje vyřazení poškozených a zastaralých předmětů Městských kulturních zařízení Bělá pod 

Bezdězem, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.´ 

96/2021  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 1. rozpočtové 

opatření Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2021 a tomu 

odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu – ponížení neinvestičního příspěvku o 

1.900.000,- Kč. 

97/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje zapojení 

Města Bělá pod Bezdězem do mezinárodního projektu „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 

10. března 2021 na budově MKZ.  

98/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhoduje, 

že nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Osobní elektromobil pro město Bělá pod Bezdězem“ je 

nabídka uchazeče Jaroslav Tichý, Provozovna: Ke Vrutici 1730, 289 22 Lysá nad Labem, Sídlo: Okružní 

275, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 113 02 976 s nabídkovou cenou 458.677,69 Kč bez DPH. Rada města 

zároveň schvaluje uzavření kupní smlouvy s tímto uchazečem v předloženém znění.  

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:33 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 19:20 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 10. 03. 2021 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


