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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 08/2021 konaného dne 19. 04. 2021 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

           

Přítomni:         Omluveni:                                                                              

Jan Sýkora, místostarosta města      Ing. Jaroslav Verner, starosta 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: Ing. Jana Vltavská, vedoucí RaMM, 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.144/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.145/2021) 

 

 

SB 

a) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.146/2021) 

 

b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.147/2021) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.148/2021) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.149/2021) 

 

e) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.150/2021) 
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f) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.151/2021) 

 

g) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.152/2021) 

 

h) Přidělení bytu 2+ 1, č. 1, Husova 486, Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.153/2021) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3a). 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Změna č.1 územního plánu obce Dolní Krupá 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.154/2021) 

 

 

 

Majetek 

a) Žádost o souhlas s umístěním včelstev na městském pozemku – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.155/2021) 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.156/2021) 

            

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP  
a) Informace o zrušení sběrného místa „U Koníčka“ 

RM – na základě usnesení č. 460/2016 bere na vědomí zrušení sběrného místa „U Koníčka“ 

 

Na vědomí (bez usnesení) 

 

b) Objednávka svozu odpadů na měsíce květen – červenec 2021 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.157/2021) 

 

 

6. Správní 

a) Přidělení bytové jednotky v DPS č.9 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.158/2021) 

 

b) Přidělení bytové jednotky v DPS č.14 

 
Hlasování 6-0-0 (usnesení č.159/2021) 

 
 

7. Ostatní 

a) Poskytnutí finančního daru pro Odbor přátel SK Slavia Praha Odbočka Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.160/2021) 
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 19. 04. 2021 

 

144/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 19. 04. 2021. 

145/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města schválení rozpočtové opatření č. 2/2021. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o 

částku ve výši 5.672.334,59 Kč na 101.006.988,76 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve 

výši 7.417.670,- Kč na 133.870.960,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 32.863.971,24,- Kč. 

146//2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, ve 2. podlaží domu …, Bělá pod Bezdězem … na tři roky, tj. 

do 30.4.2024. 

147/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, ve 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod … na jeden rok, tj. do 

30.4.2022. 

148/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 18, ve 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem … na tři roky, 

tj. do 30.4.2024. 

149/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, ve 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem … a 

zároveň výpověď z bytu s výpovědní dobou 2 měsíce, tj. do 30.6.2021. 

150/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16, ve 3. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem … na půl 

roku, tj. do 31.10.2021. 

151/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, ve 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem … na tři roky, 

tj. do 30.04.2024. 

152/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

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

tj. do 31.10.2021. 

153/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

přidělení bytu č. 1 v 1. podlaží, domu čp. …, Bělá pod Bezdězem … (žádost od 2/2021, 2 prohlídky) od 

1.5.2021 na tři měsíce, tj. do 31.7.2021. 

154/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  rozhoduje 

neuplatňovat připomínky k návrhu Změny č.1 územního plánu obce Dolní Krupá. 

155/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, nesouhlasí 

s umístěním včelstev na pozemku p.č. 1364 ostatní plocha v k.ú. Bělá pod Bezdězem …, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem. 

156/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí 

s umístěním včelstev na pozemcích p.č. 867/1 trvalý travní porost a p.č. 867/2 ostatní plocha, to vše v k.ú. 

Bělá pod Bezdězem …, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

157/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dle vnitřní 

směrnice č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje znění a uzavření objednávky 

na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu v Bělé pod Bezdězem, na měsíce květen - červenec 

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 za 1 měsíc nepřesáhne 210 000,-Kč bez DPH. 

158/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytové jednotky č. 9 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem …, Bělá pod 

Bezdězem. Bytová jednotka se přiděluje od 1.5.2021 na dobu neurčitou za nájemné dle schválené nové 

cenové mapy nájemného.    

159/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytové jednotky č. 14 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem panu …, Bělá 

pod Bezdězem. Bytová jednotka se přiděluje od 1.5.2021 na dobu neurčitou za nájemné dle schválené 

nové cenové mapy nájemného.     
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160/2021 Rada města zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje poskytnutí jednorázového 

finančního daru ve výši 2.750,- Kč na uhrazení nové informační vývěsky pro Odbor přátel SK Slavia 

Praha Odbočka Bělá pod Bezdězem. 

 

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:10 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 18:30 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 20. 04. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

                Jan Sýkora                     Iveta Orolínová 

   místostarosta města                                                                 členka rady 


