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      Zápis  
ze 04. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 16. 06. 2021 od 17:02 hod. ve sportovní hale 

v Mělnické ul. v Bělé pod Bezdězem. 
 

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

Sýkora Jan, místostarosta       Orolínová Iveta 

Dubec Roman         Pelc Radek 

Fejfar Radek, Bc.       Šimůnek Libor, Mgr. 

Hentek Lukáš  

Horčičková Petra, Mgr.  

Ježek Jaroslav  

Jirdásek Miloš  

Kouba Rudolf, Ing. 

Lomoz Milan, Ing.  

Mencl Martin, Mgr. 

Tošovská Jitka 

Vernerová Květuše, Mgr.  

Voleman Lukáš 

Zimmermann Emil 

 

 

             
Omluveni: MUDr. Martin Zelený, Ing. Pavel Girgle 

 

Ostatní přítomní: Ing. J. Vltavská, tajemnice MěÚ, K. Loukotková, asistentka starosty, K. Umáčená, vedoucí SO, 

Ing. Z. Poláková, vedoucí FO, Ing. P. Rylichová, referentka RaMM 

   
Jednání zahájil starosta města Ing. J. Verner. 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 17:02 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:   
Ing. Rudolf Kouba 

Jaroslav Ježek   
       Schváleno 18-0-1 

           

Za členy návrhové komise byli navrženi: 
Lukáš Hentek – předseda 

Iveta Orolínová – člen 

Mgr. Petra Horčičková - člen     
                   Schváleno 16-0-3 
                                                                                                               

 

Zápis z jednání ze dne 13. 05. 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. Finanční záležitosti 

a) Plnění rozpočtu k 31.3.2021 

b) Plnění rozpočtu k 30.4.2021 

c) Rozpočtové opatření č. 3/2021 

d) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinv. Dotace z rozpočtu města 2020 – SK Bělá p. B., z. s. 

e) Schválení půjčky z FRB 

f) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Bělá pod Bezdězem sestavené k 31.12.2020 

g) Základní škola Bělá p.B. - dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření 

h) Aktualizace přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, 

příspěvková organizace – majetek svěřený k hospodaření 

5. Majetkové a investiční záležitosti 

a) Nepeněžitý vklad do Bělské Investiční s.r.o. 

b) Peněžitý vklad do Bělské Investiční s.r.o. 

c) Vodárenské zařízení (vodojem) Vrchbělá 

d) Nákup zdravotního střediska               

e) Vzdání se předkupního práva  

f) Vzdání se předkupního práva  

g) Žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 99 v k.ú. Bělá pod Bezdězem  

h) Žádost o  odkoupení městského pozemku č. 2122/2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

i) Žádosti o  koupi pozemků p. č. 1008/1, p. č. 1008/3, p. č. 1005/1 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

j) Koupě pozemku pod chodníkem p.č. 1194/156 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

     6.  Dotace 

a) Dotace z Programu rozvoje venkova ČR – družina – schválení dohody o poskytnutí dotace 

b) Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH – závazek k dofinancování akce 

c) Revokace usnesení č. 75/2019 a 76/2019, podání žádosti o dotaci 

d) Valdštejnský sál - informace o přiznané dotaci z MMR 

7.  Různé 

a) Závěrečný účet Mikroregion Podralsko 2020 

b) Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 02/2021 o nočním klidu 

c) Strategický plán rozvoje města 

d) Zpráva o činnosti, fungování a dosavadních výdajích Bělské investiční s.r.o. 

e) Protokol o kontrole Kontrolního výboru 

     8.  Interpelace občanů a zastupitelů 

9.  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 Kateřina Umáčená. 

           

 
 

                I. 
              Interpelace občanů  
 

Nikdo z přítomných občanů nevznesl dotaz. 

 

Zvukový záznam: 00:22 – 00:22 hod. 
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               II. 
              Kontrola usnesení 
 

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

Zvukový záznam: 00:22 – 00:23 hod. 

 

 

Materiály na jednání zastupitelstva prezentoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města. 

 

 

III. 
Finanční záležitosti 

 

a) Plnění rozpočtu k 31. 03. 2021 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-2 (usnesení č.44/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:23 – 0:25 hod. 

 

b) Plnění rozpočtu k 30. 04. 2021 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-2 (usnesení č.45/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:25 – 0:26 hod. 

 

c) Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz 

 

Hlasování 13-5-1 (usnesení č.46/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:26 – 0:30 hod. 

 

d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinv.dotace z rozpočtu města 2020 – SK Bělá p.B., z.s. 

Diskuse: 

Ing. R. Kouba – nechyběly tyto peníze klubu v průběhu roku?  

Ing. J. Verner – odpověděl, že nechyběly 

 

 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.47/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:30 – 0:32 hod. 

 

e) Schválení půjčky z FRB 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.48/2021) 

Zvukový záznam: 00:32 – 0:34 hod. 
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f) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Bělá pod Bezdězem sestavené k 31. 12. 2020 

Diskuse: 
Ing. R. Kouba 

Mgr. P. Horčičková 

 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.49/2021) 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.50/2021) 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.51/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:34 – 0:39 hod. 

 

g) Základní škola Bělá p.B. -  dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.52/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:39 – 0:40 hod. 

 

h) Aktualizace přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvková 

organizace – majetek svěřený k hospodaření 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 19-0-0 (usnesení č.53/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:40 – 0:42 hod. 

 

 

 

IV. 
Majetkové a investiční záležitosti 

 

a) Nepeněžitý vklad do Bělské Investiční s.r.o. 

Diskuse: 
Ing. M. Lomoz 

Mgr. P. Horčičková – přednesla zastupitelům připravené Prohlášení týkající se vkladu pozemků do společnosti 

Bělská Investiční s.r.o. 

Ing. M. Lomoz – jak je možné, že na Valnou hromadu Bělské Investiční s.r.o. nebyl zastupitelstvem delegován 

zástupce za město 

Ing. J. Verner – žádný zákon jsme neporušili a na Radě města jsme se dohodli, že nebudeme svolávat kvůli tomu 

mimořádné zastupitelstvo. Valná hromada byla usnášeníschopná a naše účast by na výsledku hlasování nic 

neměnila. 

JUDr. M. Jansta – mohu potvrdit, že Valná hromada Bělské Investiční s.r.o. byla řádně svolána v souladu se 

zákonem o obchodních korporacích. Valná hromada se konala za účasti notáře, tak aby byl osvědčen právní subjekt 

a Valné hromady se za společníka Město Bělá pod Bezdězem nikdo nezúčastnil. 

  

 

Hlasování 15-3-1 (usnesení č.54/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:42 – 01:00 hod. 
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b) Peněžitý vklad do Bělské Investiční s.r.o. 

Diskuse: 
Ing. J. Verner – v návaznosti na pracovní zastupitelstvo, které se konalo 27.05.2021 byl materiál v Radě města 

31.05.2021 projednán jako nedoporučující, a sice z důvodu respektování většinového názoru zastupitelů. Je to 

vysvětlení proč se RM shodla na tom, že nemá smysl vysílat společníka na jednání Valné hromady Bělské 

Investiční s.r.o., protože i nesouhlasné hlasování o navýšení tohoto vkladu by nebylo nic platné.  

Mgr. P. Horčičková 

Ing. M. Lomoz 

M. Jirdásek 

Bc. R. Fejfar – jakou máme jistotu, že v budoucnu nedojde k dalšímu navýšení kapitálu? 

JUDr. M. Jansta – to nevím, ale k navýšení základního kapitálu mohu říct jedno: Až jednou tato společnost vytvoří 

v této zóně něco, co bude zcizitelné (myšleno prodatelné), tak se vytvoří nějaký zisk. V momentě, kdy město 

nevloží a nepřevezme svůj závazek, pak ten závazek za město s největší pravděpodobností převezmou ostatní 

společníci. Nicméně město v tomto okamžiku bude vždy upozaděno, až se bude rozdělovat zisk. Městu se vrátí to, 

co vložilo + 10%. Nyní má město šanci mít 33% zisku. 

 

Hlasování 13-4-2 (usnesení č.55/2021) 

 

Zvukový záznam: 01:00 – 1:21 hod. 

 

c) Vodárenské zařízení (vodojem) Vrchbělá 

Diskuse: 
Ing. J. Verner – Bělská Investiční s.r.o. vybuduje vodárnu s kapacitou, tak jak VaK požaduje a aby tato vodárna 

stačila jak pro výstavbu v I. etapě, tak pro Inline Park Bezděz a stejně tak i pro II. etapu výstavby. Až bude hotová 

projektová dokumentace a bude znám rozpočet této stavby, tak Bělská Investiční s.r.o. dá nabídku městu. 

Bc. R. Fejfar 

Ing. R. Kouba 

J. Ježek 

Ing. M. Lomoz 

M. Jirdásek 

 

Hlasování 17-0-2 (usnesení č.56/2021) 

 

Zvukový záznam: 01:21 – 1:39 hod. 

 

d) Nákup zdravotního střediska 

Diskuse: 
Ing. J. Verner – Zdravotní středisko je v majetku společenství obchodní společnosti lékařů a provozují ho témeř 

30let. Zdravotní středisko funguje, ale určitě potřebuje nějakou další injekci. Lékaři, kteří vlastní toto středisko jsou 

v důchodovém věku, a bude nás čekat výměna těchto zdravotníků. Myslím si, že je důležité, abychom vytvořili 

takové podmínky, aby mladí lékaři měli chuť jít do důstojného prostředí.  

J. Sýkora – z evidentních důvodů se zdržím hlasování, ale kdybych se nejmenoval Sýkora, tak bych tento nákup 

podpořil 

Ing. M. Lomoz – souhlasím, že město potřebuje nové prostory pro lékaře, ale myslím, že by neměl být problém 

najít prostory, které již v majetku města jsou 

Ing. R. Kouba – je v předpokládané kupní smlouvě zohledněn příspěvek na ultrazvuk, na který město přispělo 

Ing. J. Verner – kupujeme pouze budovu, nikoliv vybavení 

Ing. R. Kouba – část budovy stojí na cizím pozemku, řeší se to? 

Ing. J. Verner – ano, prvořadý úkol je dostat to do majetku města a následně jednat se státem o zbylé pozemky a 

vše narovnat 

J. Sýkora – prostor, který je kolaudačně připravený na to, že může fungovat jako zdravotnické zařízení je ohromná 

výhoda 

Ing. M. Lomoz  
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Ing. R. Kouba – je zde přímo předpoklad, že by budova mohla dál sloužit jako zdravotnické zařízení. V případě, že 

to město neodkoupí, tak tamní lékaři odejdou do důchodu a prodají to např. developerovi, který to zbourá a postaví 

si tam, co bude chtít 

J. Sýkora - mohu potvrdit, že tyto typy nabídek v poslední době vůči majiteli probíhaly 

L. Voleman  

Bc. R. Fejfar  

Mgr. K. Vernerová 

J. Ježek 

Ing. R. Kouba 

J. Tošovská 

M. Jirdásek 

 

Hlasování 11-5-3 (usnesení č.57/2021) 

 

Zvukový záznam: 01:39 – 2:02 hod. 

 

Ing. J. Verner, starosta města přerušil jednání a vyhlásil přestávku od 19:05 do 19:20 hod. 
 

V 19:05 opustili jednání ZM Mgr. Martin Mencl a Lukáš Voleman. V této chvíli je přítomno 17 členů 

zastupitelstva města.  
 

 

e) Vzdání se předkupního práva – … 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.58/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:21 – 02:22 hod. 

 

 

f) Vzdání se předkupního práva – … 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.59/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:22 – 02:23 hod. 

 

g) Žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 99 v k.ú. Bělá pod Bezdězem – … 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 16-0-1 (usnesení č.60/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:23 – 02:26 hod. 

 

 

h) Žádost o  odkoupení městského pozemku č. 2122/2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.61/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:26 – 0:28 hod. 
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i) Žádosti o  koupi pozemků p. č. 1008/1, p. č. 1008/3, p. č. 1005/1 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 15-0-2 (usnesení č.62/2021) 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.63/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:28 – 02:31 hod. 

 

 

j) Koupě pozemku pod chodníkem p.č. 1194/156 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.64/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:31 – 02:33 hod. 

 

 

V. 

Dotace 

 
a) Dotace z Programu rozvoje venkova ČR – družina – schválení dohody o poskytnutí dotace 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.65/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:33 – 02:35 hod. 

 

 

b) Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH – závazek k dofinancování akce 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.66/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:35 – 02:38 hod. 

 

 

c) Revokace usnesení č. 75/2019 a 76/2019, podání žádosti o dotaci 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.67/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:38 – 02:40 hod. 

 

 

d) Rekonstrukce Valdštejnského sálu na multifunkční společenský sál včetně zázemí - získání dotace z MMR 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.68/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:40 – 02:41 hod. 
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VI. 
       Různé 

 
a) Závěrečný účet Mikroregion Podralsko  2020 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.69/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:41 – 02:42 hod. 

 

 

b) Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 02/2021 o nočním klidu 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.70/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:42 – 02:44 hod. 

 

 

c) Předložení plánu rozvoje města a strategie řízení 

Diskuse: 

Ing. J. Verner – na podzim uděláme hodnocení a vyzveme k účasti Vás zastupitele 

Mgr. P. Horčičková – kdy bude dokončena Valdštýnská ulice? 

Ing. J. Verner – nedokážu ti přesně říct termín a bude taky záležet, co dáme do rozpočtu 

 

 

Na vědomí (bez usnesení) 

 

Zvukový záznam: 02:44 – 02:54 hod. 

 

 

d) Zpráva o činnosti, fungování a dosavadních výdajích BĚLSKÉ INVESTIČNÍ s.r.o. 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz 

Ing. J. Verner 

 

Na vědomí (bez usnesení) 

 

Zvukový záznam: 02:54 – 02:58 hod. 

 

 

e) Protokol o kontrole Kontrolního výboru 

Diskuse: 

M. Jirdásek – seznámil zastupitele s průběhem a závěrem, ke kterému při kontrole dospěli 

J. Sýkora 

Ing. M. Lomoz 

 

Hlasování 17-0-0 (usnesení č.71/2021) 

 

Zvukový záznam: 02:58 – 03:08 hod. 
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 VII. 
        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – jakým způsobem město stanovuje nabídkové ceny na nákup bytů v Lidové ulici? 

J. Sýkora – prodej bytů byl v roce 2016 schválen Radou města. Vyla vybrána firma Domos s.r.o. dnes 

Prodomia s.r.o. V tuto chvíli máme rozkatastralizováno a firma Prodomia s.r.o. připravuje odhady vždy 

konkrétního bytu. V rámci domu chceme určit cenu za m
2 
, tak aby nedošlo k odlišným cenám.  

Ing. M. Lomoz – jak Rada města dospěla k ceně při zveřejnění záměru prodeje pozemku na Vazačce 

J. Sýkora – je to stráň a odhad takto hovoří. Závěrem vyzval p. Ing. Milana Lomoze k odpovědi, aby sdělil, 

jak podle něj postupovat jinak a lépe. Protože interpelaci nezodpověděl, očekávám do 30 dnů písemnou 

odpověď. 

 

Na závěr starosta města Ing. J. Verner přečetl dopis, který město obdrželo od majitele firmy ATMOS pana 

Jaroslava Cankáře s vyjádřením o nesouhlasu se zamítavým postojem zastupitelů k výstavbě na Vrchbělé a znovu 

zvážení svých rozhodnutí. 

 

Zvukový záznam: 03:08 – 03:33 hod. 

 

 

 VIII. 

 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 16. 06. 2021 

 

44/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje stav plnění rozpočtu města k 31. 3. 2021 - Příjmy ve výši 25.544.791,10 Kč, výdaje 

33.125.006,77 Kč.  

45/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje stav plnění rozpočtu města k 30. 4. 2021 - Příjmy ve výši 32.697.890,26 Kč, výdaje 

49.002.597,85 Kč.  

46/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

32.510,00 Kč na 101.039.498,76 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 

14.633.992,00 Kč na 148.504.952,00 Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 47.465.453,24 Kč. 

47/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města za 

rok 2020 č.BPB/29/2020/FO v předloženém znění. 

48/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 

schvaluje půjčku z FRB panu …, Bělá pod Bezdězem ve výši 90.000,- Kč na výměnu kotle 

(ekologické topení)  č.p. …., Bělá pod Bezdězem.  

49/2021  Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Bělá pod Bezdězem za rok 2020 v souladu s 

ust. § 17, odst. 7, písm. a), zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami v 

souladu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Bělá pod Bezdězem za rok 2020, 

která dle ust. § 10 odst. 3, písmena b), zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, byla 

uzavřena vyjádřením, že byly zjištěny chyby a nedostatky, a přijímá k ní opatření k nápravě 

zjištěných nedostatků uvedené v příkazu starosty města. 

50/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje účetní závěrku města Bělá pod Bezdězem sestavenou k 31.12.2020. 

51/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

souhlasí se zúčtováním kladného výsledku hospodaření za rok 2020 z hlavní činnosti ve výši 

15.940.603,08 Kč a vedlejší hospodářské činnosti ve výši 1.481.505,85 Kč (bytového fondu města) 

z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření 

minulých účetních období. 
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52/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zák.č.128/2000 Sb.  o obcích v platném znění  

schvaluje Dodatek č.8 ke Smlouvě o předání majetku  k  hospodaření, která je součástí Zřizovací 

listiny příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem, ze dne 17.6.2009 – ponížení 

hodnoty svěřeného majetku o budovu družiny v Jenečské ul. v částce 273.051,- Kč. 

53/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na 

vědomí aktualizaci Přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, 

příspěvková organizace – majetek svěřený k hospodaření k datu inventarizace majetku 31.5.2021. 

Převod modulárního domu v částce 1.293.490,- Kč vč. DPH. 

54/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, neschvaluje nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti BĚLSKÁ 

INVESTIČNÍ s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem, IČO: 

08735590, který je představován vkladem nemovitých věcí z majetku města Bělá pod Bezdězem 

dle níže uvedeného seznamu: 

 
Pozemek 
parc. č.  

Výměra (m2) Druh pozemku, způsob využití Další informace 

525/26 525 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba - Budova bez čísla 

popisného nebo evidenčního: jiná 
stavba 

514/10 1 555 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště  

525/75 36 054 ostatní plocha, jiná plocha  

525/80 656 ostatní plocha, jiná plocha  

525/81 54 799 ostatní plocha, jiná plocha  

522/1 5 690 ostatní plocha, jiná plocha  

525/82 555 ostatní plocha, jiná plocha  

522/3 289 ostatní plocha, jiná plocha  

525/31 42 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště  

525/45 13 819 ostatní plocha, jiná plocha  

514/1 14 778 ostatní plocha, jiná plocha  

525/22 6 929 ostatní plocha, ostatní komunikace  

514/2 13 677 ostatní plocha, jiná plocha  

508 137 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště  

514/8 182 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba - Budova bez čísla 

popisného nebo evidenčního: jiná 
stavba 

522/2 77 ostatní plocha, jiná plocha  

525/27 82 ostatní plocha, jiná plocha  

525/28 7 zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na pozemku: bez čp / č. ev., 

stavba technického vybavení 

514/3 122 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba - Budova bez čísla 

popisného nebo evidenčního: jiná 
stavba 

514/4 201 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba - Budova bez čísla 

popisného nebo evidenčního: jiná 
stavba 

514/7 43 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba - Budova bez čísla 

popisného nebo evidenčního: jiná 
stavba 

 
vše v k. ú. Vrchbělá [918121], obec Bělá pod Bezdězem [535443], LV č. 10001, vedené 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. 

55/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, neschvaluje peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti BĚLSKÁ 

INVESTIČNÍ s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem, IČO: 

08735590, ve výši 12 mil. Kč. 

56/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

ukládá starostovi města Bělá pod Bezdězem, jako jednateli společnosti Bělská Investiční s.r.o., aby 

neprodleně zahájil v návaznosti na diskuzi zastupitelů vyjednávání o možnostech výstavby 

vodárenského zařízení v lokalitě Vrchbělá za podmínek přijatelných pro obě dvě strany. 

57/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje nákup pozemku par. č. st. 758 o výměře 1023 m
2
, jehož součástí je stavba č.p. 501, vše v 

k.ú. Bělá pod Bezdězem, zapsáno na listu vlastnictví č. 151, vedeném Katastrálním úřadem pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav od společnosti Sdružení zdravotnických  
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 pracovníků, v.o.s. se sídlem Máchova 501, 294 21 Bělá pod Bezdězem, IČO: 46355561 za 

celkovou kupní cenu 6.250.000,-  Kč a uzavření smlouvy v předloženém znění. 

58/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje vzdání se předkupního práva ke koupi nemovitosti chaty č.e. 063 ve vlastnictví pana …, 

293 01 Mladá Boleslav, která je postavena na stavebním pozemku stp.č. 2083 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem, ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 

59/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje vzdání se předkupního práva ke koupi nemovitosti č.ev. 88 ve vlastnictví pana …, 293 01 

Mladá Boleslav, která je postavena na pozemku stp.č. 2216 zastavěná plocha a nádvoří ve 

vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 

60/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje prodej části pozemku p. č. 99 ostatní plocha o výměře cca 67 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem panu …, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

61/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje prodej pozemku p. č. 2122/2 ostatní plocha o výměře 318 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 498, Máchova 498, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem. 

62/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje prodej pozemků p. č. 1008/1, zahrada o výměře 1668 m
2
, p. č. 1008/3, zahrada o 

výměře 1138 m
2
 a p. č. 1005/1, trvalý travní porost o výměře 127 m

2 
v k.ú. Bělá pod Bezdězem, 

panu …, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

63/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

neschvaluje prodej pozemků p. č. 1008/1, zahrada o výměře 1668 m
2
, p. č. 1008/3, zahrada o 

výměře 1138 m
2
 a p. č. 1005/1, trvalý travní porost o výměře 127 m

2 
panu …, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem. 

64/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje koupi pozemku p.č. 1194/156 ostatní plocha o výměře 50 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

od …, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 25.000, - Kč s podmínkou, že 

Město Bělá pod Bezdězem zaplatí návrh na vklad do katastru nemovitostí 

65/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem a 

Státním zemědělským intervenčním fondem, IČO: 48133981 na realizaci projektu „Družina při ZŠ 

Bělá pod Bezdězem – stavební úpravy budovy č.p. 20, Tyršova ul.“ (reg. č. žádosti 

20/005/19210/420/019/002193) v předloženém znění. 

66/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se 

zavazuje v rámci pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH, na kterou je žádána dotace 

v rámci dotačního programu MV-GŘHZS, reg. č. akce 014D261001007, k dofinancování rozdílu 

mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

67/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

revokuje usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem č. 75/2019 a 76/2019 týkající se podání 

žádosti o dotaci na rozšíření sběrného dvora a pořízení Re-use centra.  

68/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

bere na vědomí informaci o přiznané dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj 

117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov v rámci programu Podpora rozvoje 

regionů 2021 a schvaluje zahájení realizace projektu „Rekonstrukce Valdštejnského sálu na 

multifunkční společenský sál včetně zázemí“. 

69/2021 Zastupitelstvo Města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2020 v předloženém znění. 

70/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Bělá pod Bezdězem č. 02/2021 o 

nočním klidu. 

71/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění, bere na vědomí protokol KV ze dne 19.5.2021. 
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Zvukový záznam se zveřejňuje na webových stránkách Města Bělá pod Bezdězem společně se zápisem z jednání 

ZM na dobu do příštího zvukového záznamu. 

 
 

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 20:35 hod.  

 

 
 

V Bělé pod Bezdězem dne: 22. 06. 2021. 
 

 

 

 

 

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

                          starosta města                        místostarosta města 
 

 

 

Ověřovatelé: 

 
 

 

                              …………………………                                                 …………………………… 
  Ing. Rudolf Kouba        Jaroslav Ježek 

                   zastupitel              zastupitel 
   

    


