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      Zápis  
z 03. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 13. 05. 2021 od 18:07 hod. ve sportovní hale 

v Mělnické ul. v Bělé pod Bezdězem. 
 

Přítomni: 
Verner Jaroslav, Ing., starosta                 Nezdarová Alena, Mgr. 

Sýkora Jan, místostarosta       Pelc Radek 

Dubec Roman         Šimůnek Libor, Mgr. 

Girgle Pavel, Ing.       Tošovská Jitka 

Hentek Lukáš  

Horčičková Petra, Mgr.  

Ježek Jaroslav  

Jirdásek Miloš  

Kouba Rudolf, Ing. 

Lomoz Milan, Ing.  

Mencl Martin, Mgr.  

Vernerová Květuše, Mgr.  

Voleman Lukáš 

Zelený Martin, MUDr. 

Zimmermann Emil 

 

 

             
Omluveni: Bc. Radek Fejfar, Iveta Orolínová 

 

Ostatní přítomní: Ing. J. Vltavská, tajemnice MěÚ, K. Loukotková, asistentka starosty, Ing. P. Rylichová, 

referentka RaMM 

   
Jednání zahájil místostarosta města Jan Sýkora. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v 

souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla 

veřejnost informována obvyklým způsobem. 
 

Dále konstatoval, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení 

zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. Neupravený zvukový záznam bude 

zároveň se zápisem z jednání umístěn na webové stránky města na dobu do příštího jednání zastupitelstva 

města. 

 

V 18:07 hod. je přítomno 19 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.  

2 členové ZM se z jednání omluvili. 
 

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi:   
Jitka Tošovská 

Ing. Pavel Girgle   
       Schváleno 18-0-1 

           

Za členy návrhové komise byli navrženi: 
Jan Sýkora – předseda 

Ing. Jaroslav Verner – člen 

MUDr. Martin Zelený - člen     
                   Schváleno 18-0-1 
                                                                                                               

 

Zápis z jednání ze dne 21. 04. 2021 byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka, tím je tento zápis na základě § 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen. 

 

 

Navržený program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Kontrola usnesení 
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4.  Různé 

a) Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s. 

b) Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Bělská Investiční, s.r.o. 

c) Informace – požadavek na vyjádření k vkladu pozemků II. etapy plánované výstavby do společnosti 

Bělská investiční, s.r.o. 

d) Požadavek na předložení plánu rozvoje města a strategie řízení 
5.  Interpelace občanů a zastupitelů 

6.  Závěr 

 

Hlasováno 19-0-0 
                              (H1-uvedeno v přehledu hlasování)

  

             
Kontrolou nad sčítáním hlasů při hlasování a zhotovením zápisu z dnešního jednání byla pověřena Kristina 

Loukotková a Ing. Jana Vltavská. 

           
 

                I. 
              Interpelace občanů  
 

Nikdo z přítomných občanů nevznesl dotaz. 

 

Zvukový záznam: 00:05 – 00:05 hod. 
 

 

               II. 
              Kontrola usnesení 
 

Tajemnice MÚ Ing. Jana Vltavská podala komentář ke kontrole usnesení, která jsou v řešení. 
   
Vzato na vědomí. 
 

Zvukový záznam: 00:05 – 00:06 hod. 

 

 

 

Materiály různé prezentoval Jan Sýkora, místostarosta města.                                
 

 

 

III. 
       Různé 

 
a) Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s. 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-1-0 (usnesení č.40/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:06 – 0:08 hod. 
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b) Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Bělská Investiční, s.r.o. 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

 

Hlasování 17-0-2 (usnesení č.41/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:08 – 0:10 hod. 

 

 

c) Informace – požadavek na vyjádření k vkladu pozemků II. etapy plánované výstavby do společnosti Bělská 

investiční, s.r.o. 

Diskuse: 

J. Sýkora – tento materiál je zde předkládán jako informace a bude předložen na následujícím řádném 

jednání Rady města k projednání a Rada města vydá k tomuto doporučení usnesení na příští jednání 

zastupitelstva města 

Ing. J. Verner – požádal zastupitele, aby věnovali zbylý čas do příštího jednání zastupitelstva k zamyšlení se nad  

smyslem této společnosti. Následně přednesl čtyři možnosti, jak dál nakládat s pozemky na Vrchbělé. 

Ing. M. Lomoz – zastupitelé jsou přístupni pomoct v projektu, nikoliv však vkladem pozemků do Bělské Investiční  

 

ZM – bere na vědomí 

 

Bez usnesení 

 

Zvukový záznam: 00:10 – 0:31 hod. 

 

 

d) Požadavek na předložení plánu rozvoje města a strategie řízení 

Diskuse: 

J. Sýkora – požádal pí. Horčičkovou, aby stručně materiál jako jeho autorka mohla okomentovat 

Mgr. P. Horčičková – cílem těchto usnesení je pro mě to, abychom se mohli rozhodovat v souvislostech a věděli, 

kam naše město směřuje a co plánuje 

Ing. M. Lomoz -  koresponduje to s tím, co jsem chtěl již před rokem a tento požadavek jsem uvítal  

J. Sýkora – akční i strategický plán se schvaloval v minulém období, na němž si se s největší pravděpodobností 

také podílel 

Ing. P. Girgle – plně se ztotožňuji s navrhovaným usnesením 

 

 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.42/2021) 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.43/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:31 – 0:45 hod. 

 

 

 

 IV. 
        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – vznesl dotaz na rozšíření kamerového systému, na který měla být dotace 

Ing. P. Rylichová – dotaci máme přiznanou, chystáme výběrové řízení 

Ing. M. Lomoz – dál se chci zeptat, jak to vypadá s chodníkem v Březince 

Ing. P. Rylichová – myslím, že projektová dokumentace je dokončena a bude se žádat o stavební povolení 

Ing. M. Lomoz – v roce 2019 se mluvilo o možnosti vypracování studie úpravy návsi v Bezdědicích, jak to 

vypadá? 

Ing. P. Rylichová – byly představeny 3 studie a po dokončení Březinky budou následovat Bezdědice 
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Ing. M. Lomoz – jak to vypadá s odvodněním zámku? 

Ing. P. Rylichová – na odvodnění zámku máme zpracovanou projektovou dokumentaci, je vydané stavební 

povolení a podali jsme žádost o dotační příspěvek. Je předpoklad, že by se mohlo realizovat ještě tento rok. 

Ing. M. Lomoz – dál se chci optat na rekonstrukci budovy Máchova 500 

J. Sýkora – ještě není rozhodnuto co s budovou, buď prodej, nebo rekonstrukce 

Ing. M. Lomoz – poslední dotaz směřoval na to, kdy bude dokončena oprava střechy kláštera 

J. Sýkora – jsou 2 možnosti, buď počkáme na uzdravení pana Šplíchala, nebo seženeme někoho na 

dokončení opravy 

L. Voleman – vrátil se k budově Máchova 500, máme dům v centru města na lukrativním místě a nevíme co 

s ním? 

Ing. J. Verner – realizace tohoto domu byla částečně ovlivněna tím, co bude na Vrchbělé. V případě koupě 

městských bytů na Vrchbělé bychom dali návrh na prodej této budovy.  

 

 

Zvukový záznam: 00:45 – 01:00 hod. 

 

 
 

 V. 
 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 13. 05. 2021 

 

40/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

deleguje zástupce Města Bělá pod Bezdězem pro účast na jednání Valné hromady společnosti 

společnosti VaK Mladá Boleslav, a. s., a to starostu města Bělá pod Bezdězem, pana Ing. Jaroslava 

Vernera a náhradníka, místostarostu města Bělá pod Bezdězem, pana Jana Sýkoru. 

41/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

deleguje zástupce Města Bělá pod Bezdězem pro účast na jednání Valné hromady společnosti 

Bělská Investiční s.r.o. konané dne 19. 5. 2021 od 17:00 v Bělé pod Bezdězem, radního města Bělá 

pod Bezdězem, pana Ing. Pavla Girgleho a náhradníka, zastupitele města Bělá pod Bezdězem, pana 

Jaroslava Ježka. 

42/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

ukládá starostovi města Ing. Jaroslavu Vernerovi předložit v termínu do příštího jednání 

zastupitelstva k rozpravě plán rozvoje města a strategii řízení města.  

43/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

ukládá starostovi města Ing. Jaroslavu Vernerovi jako jednateli Bělské investiční s.r.o. předložit 

v termínu do příštího jednání zastupitelstva zprávu o činnosti, fungování a dosavadních výdajích 

Bělské investiční s.r.o., kde má město třetinový podíl.   

 

 

 

 

 

Zvukový záznam se zveřejňuje na webových stránkách Města Bělá pod Bezdězem společně se zápisem z jednání 

ZM na dobu do příštího zvukového záznamu. 

 
 

Místostarosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 19:07 hod.  
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V Bělé pod Bezdězem dne: 15. 05. 2021. 
 

 

 

 

 

    …………………………..          …………………………..   
                         Ing. Jaroslav Verner       Jan Sýkora       

                          starosta města                        místostarosta města 
 

 

 

Ověřovatelé: 

 
 

 

                              …………………………                                                 …………………………… 
  Jitka Tošovská                  Ing. Pavel Girgle 

                   zastupitel              zastupitel 
   

    


