
Ev. č.: 1130/2021; Č.j: ASIST/411/2021/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. 06/2021 konaného dne 22. 03. 2021 od 16:02 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města     Radek Pelc, člen rady                                                                                     

Jan Sýkora, místostarosta města  

MUDr. Martin Zelený, člen rady      

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady       

Iveta Orolínová, členka rady    

Ing. Pavel Girgle, člen rady      

          

                     

                                                                                                                           

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Kristina Loukotková, asistentka starosty 

  

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 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 6-0-0 (usnesení č.99/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 28. 02. 2021 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.100/2021) 

 

b) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílu a zájmovou činnost v roce 2021 v kompetenci Rady – 

programy č. 1, 2, 3. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.101/2021) 

 

c) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílu a zájmovou činnost v roce 2021 v kompetenci ZM – 

program 3. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.102/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.103/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.104/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.105/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.106/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.107/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.108/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.109/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.110/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.111/2021) 

 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3a), 3c). 
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4. RaMM 

Investice 

a) Užitkový elektromobil pro město Bělá pod Bezdězem II. – zrušení výběrového řízení   

RM – hlasujeme pro zrušení výběrového řízení z důvodu nedostatečného stanovení technických parametrů předmětu 

plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.112/2021) 

 

b) Přímý výběr dodavatele, obnova fasády radnice čp. 90 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.113/2021) 

 

 

 

Majetek 

a) Ukončení nájemní smlouvy na kabinku č. 21 – .. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.114/2021) 

 

b) Žádost o odkup části městského pozemku – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.115/2021) 

 

c) Žádost o odkup části městského pozemku – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.116/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.117/2021) 

 

 

d) Schválení smlouvy o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví ČR – ÚZSVM 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.118/2021) 

 

e) Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.119/2021) 

 

f) Žádost o odkup městského pozemku – HELP MEN s.r.o 

RM – doporučuje neschválit prodej městského pozemku 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.120/2021) 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4b), 4c), 4d), 4f). 

 

           

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP  
a) Objednávka svozu odpadů na měsíc duben 2021 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.121/2021) 

 

 

6. Správní 

a) Výroční zpráva za rok 2020 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.122/2021) 
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7. Ostatní 

a) Směrnice č. 1 / 2021 upravující zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dále VZMR 

RM – po dohodě ukládá TS, aby si vytvořily svou vlastní směrnici 

J. Sýkora  - podal detailní vysvětlení k zásadním úpravám směrnice 

- zefektivnění ze 3 kategorií na 2 

- používání moderních elektronických nástrojů 

- správné uveřejňování informací o zakázkách nad 500 000,-Kč 

- úpravy nejasností (administrativa) 

- zachování formulářů a postupů, se kterými umí zaměstnanci již pracovat 

            

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.123/2021) 

 

b) Zápis z jednání Komise pro mládež a sport z 8. – 9. 3. 2021 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.124/2021) 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 22. 03. 2021 

 

99/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 22. 03. 2021. 

100/2021  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 28. 2. 2021 - Příjmy ve výši 14.935.473,67,- 

Kč, výdaje 16.981.469,05,- Kč.  

101/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí 

dotací dle programů č. 1, 2, 3 schválených pro rok 2021 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu 

města podpisem veřejnoprávních smluv se zástupci jednotlivých žadatelů o dotaci. 

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

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Bělá pod Bezdězem – házená na celoroční 

činnost roku 2021 ve výši 300.000,- Kč.  

103/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  s TJ Sokol Bělá pod Bezdězem házená.  

104/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Table Tennis Club Bělá pod Bezdězem, z.s. na 

celoroční činnost roku 2021 ve výši 133.000,- Kč.  

105/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  s Table Tennis Club Bělá pod Bezdězem, z.s.  

106/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro 1. FC Bělá pod Bezdězem, z.s. na celoroční činnost 

roku 2021 ve výši 124.000,- Kč 

107/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění s 1. FC Bělá pod Bezdězem, z.s. 

108/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro SK Bělá pod Bezdězem, z.s.  na celoroční činnost 

roku 2021 ve výši 300.000,- Kč 

109/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění s SK Bělá pod Bezdězem, z.s. 

110/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Baloon Club Bílá Hlína, z.s. na jednorázovou akci 

„18. Ročník Bělského balónového hemžení“ ve výši 213.000,- Kč 

111/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění s Baloon Club Bílá Hlína, z.s. 
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112/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a článek 5, bod 8 

Směrnice č. 1/2020 upravující zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

schvaluje zrušení výběrového řízení „Užitkový elektromobil pro město Bělá pod Bezdězem II.“. Rada 

města souhlasí s opakovaným vypsáním výběrového řízení. Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení 

nabídek včetně náhradníků zůstává ve stejném složení dle usnesení RM 42/2021. 

113/2021  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 na obnovu 

fasády radnice v rozsahu 1. NP na průčelí do náměstí, dle přiložené cenové nabídky společnosti Petr 

Tamchyna – stavební firma, Lidická 612, 472 01 Doksy, IČ: 18418554 za cenu 171 797 Kč bez DPH, tj. 

207 874 Kč včetně DPH z důvodu výhodnější cenové nabídky a zároveň souhlasí se zněním smlouvy o 

dílo na zakázku „Oprava části fasády objektu radnice čp. 90“. 

114/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy na kabinku č. 21 na koupališti v Bělé pod Bezdězem s …, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem, a to dohodou k 31.12.2020. 

115/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města prodat část pozemku p.č. 2240/1 lesní pozemek o výměře 620 m
2
 a část pozemku 

p.č. 2241/12 lesní pozemek o výměře 119 m
2
, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem …, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 96.070,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí vynětí z lesního 

půdního fondu, ½ ceny za zpracování geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

116/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města prodat část pozemku p.č. 2240/1 lesní pozemek o výměře 242 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem …, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 31.460, - Kč s podmínkou, že 

kupující uhradí vynětí z lesního půdního fondu, ½ ceny za zpracování geometrického plánu a ½ ceny za 

návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

117/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města koupit část pozemku stp.č. 407 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m
2
 v k.ú. Bělá 

pod Bezdězem od … 

, 294 21 Bělá pod Bezdězem za kupní cenu ve výši 520,- Kč s podmínkou, že zaplatí ½ ceny za návrh na vklad do 

katastru nemovitostí. 

118/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci č. UZSVM/SMB/1116/2021-SMBM na pozemek p.č. 2727/1 ostatní plocha o výměře 

683 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. 

119/2021  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-12-6017580/01 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou 

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

120/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města neschválit prodej městského pozemku v areálu Vazačka společnosti HELP MEN 

s.r.o., Radechovská 1452, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

121/2021  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 znění a uzavření objednávky 

na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu v Bělé pod Bezdězem, na měsíc duben 2021 se 

společností Compag Mladá Boleslav, s.r.o., IČ:47551984, Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav dle 

přiložené cenové nabídky a současně pověřuje starostu města podpisem objednávky. Fakturováno bude 

dle skutečnosti, celková částka nepřesáhne 215 000,-Kč bez DPH. 

122/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere 

na vědomí Výroční zprávu za rok 2020 o činnosti v oblasti informací podle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění a doporučuje předložit Zastupitelstvu města Bělá pod 

Bezdězem. 

123/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

Směrnici č. 1 / 2021 upravující zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

124/2021 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 8. – 9. 3. 2021. 
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Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:40 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 18:40 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 24. 03. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


