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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 09/2021 konaného dne 03. 05. 2021 od 16:01 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      

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady       

Ing. Pavel Girgle, člen rady      

Radek Pelc, člen rady          

                     

                                                                                                                           

Ostatní přítomní: Ing. Jana Vltavská, 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.161/2021) 

 

 

2. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 31. 03. 2021 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.162/2021) 

 

V 16:05 opustila jednání rady Mgr. K. Vernerová. 

 

SB 

Přidělení bytu 2+ 1, č. 12, Husova 486, Bělá pod Bezdězem 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.163/2021) 

 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 2a). 

 

 

3. RaMM 

Investice 

a) Vodovodní přípojka pro napojení pozemku p. č. 294/8 v ul. Hradební, k. ú. Bělá p. B. 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.164/2021) 

 

V 16:10 se připojila zpět na jednání rady Mgr. K. Vernerová. 

 

b) Schválení SoD na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Úpravy veřejného 

prostoru ulice Paninodvorská, Bělá pod Bezdězem“. 

 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.165/2021) 
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Majetek 

a) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí nájemní pro prostor v čp. 25 – HRUŠKA 

 
Hlasování 6-0-0 (usnesení č.166/2021) 

 

b) Schválení zveřejnění pronájmu volných kabin na koupališti 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.167/2021) 

 

c) Souhlas se změnou druhu pozemku p.č. 538/6 lesní pozemek v k.ú. Vrchbělá 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.168/2021) 

            

 

4.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP  
a) Výpověď Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.169/2021) 

 

 

5. Správní 

Přidělení bytové jednotky v DPS 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.170/2021) 

 

 

6. TS 

a) Nájem za hrobové místo na hřbitově v Bělé pod Bezdězem 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.171/2021) 

 

b) Nájem za urnové okénko, manipulace s urnami 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.172/2021) 

 

c) Platba za exhumaci ostatků starších 20 let z hrobového, hrobkového místa 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.173/2021) 

 

d) Výkop hrobového místa a pronájem kaple 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.174/2021) 

 

e) Nájem za hrobové místo na hřbitově v Bezdědicích 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.175/2021) 

 

7. Ostatní 

a) Bělská investiční – vklad pozemků II. etapy 

RM -  bere na vědomí 

 

                                Bez usnesení 

 

RM – prodiskutovala a ukládá odboru RaMM připravit materiál pro RM k doporučení stanoviska pro rozhodnutí ZM 
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Diskuse: 

MUDr. M. Zelený – vznesl dotaz, jak je řešeno pojištění zaměstnanců TS a další otázka směřovala k tenisovým 

kurtům na Výsluní, konkrétně špatná příjezdová cesta a plot 

J. Sýkora – pojištění řešeno komplexně, nikoliv v jednotlivých kapitolách. Příjezdovou cestu TS upraví a plot bude po 

dohodě se správcem kurtů řešen po sezoně (podzim). 

 

 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 03. 05. 2021 

 

161/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 03. 05. 2021. 

162/2021  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 31. 3. 2021 - Příjmy ve výši 25.544.791,10,- 

Kč, výdaje 33.125.006,77,- Kč.  

163/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje 

přidělení bytu č. 12 ve 2. podlaží, domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … (žádost od 2/2021, 1 

prohlídka) od 1.7.2021 na půl roku, tj. do 31.12.2021. 

164/2021  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. 2763/1, v k. ú. Bělá pod Bezdězem v rámci připojení 

pozemku p. č. 294/8 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 Soňou 

Mouchovou, Pod Humny 312, 294 42 Luštěnice.  

165/2021     Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo  č. 202106 s Ing. Martinou Hřebřinovou na zhotovení projektové dokumentace ke 

společnému povolení stavby na úpravu veřejného prostoru ulice Paninodvorská v Bělé pod Bezdězem 

v předloženém znění. 

166/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje návrh smlouvy 

o smlouvě budoucí nájemní mezi Městem Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem jako budoucí pronajímatel a HRUŠKOU, spol. s r.o., IČ : 19014325, Na Hrázi 3228/2, 723 05 

Ostrava - Martinov jako budoucím nájemcem v předloženém znění. 

167/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout volné převlékárny v areálu městského koupaliště Bělá pod 

Bezdězem. 

168/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění souhlasí s podáním žádosti o 

vydání rozhodnutí o trvalém odnětí plnění funkcí lesa pro lesní pozemek p.č. 538/6 v k. ú. Vrchbělá. 

169/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 

s podáním výpovědi z Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 

který byl uzavřen se společností EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a pověřuje 

starostu města podpisem výpovědi. 

170/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přidělení 

bytové jednotky č. 23 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem manželům …. 

Bytová jednotka se přiděluje od 17.5.2021 na dobu neurčitou za nájemné dle schválené nové cenové 

mapy nájemného. 

171/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění schvaluje 

pro období od 1.6.2021 do 31.5.2022 nájem za hrobové místo Kč 10,-/ m
2
 za rok a cenu služeb s nájmem  

spojené ve výši Kč 35,-/m
2
 za rok, což je 28% úhrada od nájemců hrobových míst a 72% dotace města.  

Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 

172/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění schvaluje 

pro období od 1.6.2021 do 31.5.2022 pronájem okénka v kolumbáriu za částku Kč 100,-/1 rok, 

administrativní poplatek za uložení urny Kč 65,-, uložení a vyzvednutí urny z urnového okénka Kč 140,- 

vyzvednutí a uložení urny z urnového okénka s deskou Kč 265,-, uložení urny do společného hrobu 

Kč 365,-, uložení urny do hrobového nebo hrobkového místa Kč 365,- a přesyp urny Kč 290,-. Ceny za 

služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 
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173/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění schvaluje 

pro období od 1.6.2021 do 31.5.2022 cenu za exhumaci ostatků starších 20 let z hrobového místa Kč 

745,- a z hrobkového místa Kč 745,-. Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné 

sazby. 

174/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění schvaluje 

pro období od 1.6.2021 do 31.5.2022 cenu letního a zimního výkopu hrobového místa ve výši: 

 

 
 Výkop hrobového místa – letní 

 150cm 3 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 200cm 4 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 Výkop hrobového místa – letní – dětský 

 150cm 2 250,00 Kč Kalkulace č. 9 

 200cm 3 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 Výkop hrobového místa – zimní 

 150cm 5 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 200cm 6 000,00 Kč Kalkulace č. 9 

 Výkop hrobového místa – zimní – dětský 

 150cm 3 750,00 Kč Kalkulace č. 9 

 200cm 4 500,00 Kč Kalkulace č. 9 

 a souhlasí se zachováním ceny za pronájem kaple: 

   Pronájem kaple 100,00 Kč Kalkulace č. 9 

 Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH podle platné zákonné sazby. 
 

 

175/2021    Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném 

znění schvaluje pro období od 1.6.2021 do 31.5.2022 nájem za hrobové místo Kč 10,-/ m
2  

za rok a cenu služeb s nájmem spojené ve výši Kč 25,-/ m
2
 za rok, což je 4% úhrada od 

nájemců hrobových míst a 96% dotace města. Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH 

podle platné zákonné sazby. 

 
 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:03 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 19:15 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 05. 05. 2021. 

 

 

 

 

, 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 
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