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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2021 konaného dne 28. 06. 2021 od 15:55 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, tajemník MÚ, Kristina Loukotková, asistentka starosty 

  

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové 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 4-0-0 (usnesení č.249/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 31. 05. 2021 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.250/2021) 

 

b) Poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Červený Kostelec 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.251/2021) 

 

c) Žádost o finanční příspěvek – Setkání Legend 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.252/2021) 

 

d) Změna rozpisu rozpočtu č. ZR 4/2021 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.253/2021) 

 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3a). 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Výběr dodavatele „Užitkový elektromobil pro město Bělá pod Bezdězem“ 

 

Hlasování 4-0-0 (usnesení č.254/2021) 

 

V 16:04 se k jednání připojil R. Pelc, počet členů RM bylo 5. 
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Majetek 

a) Prodej nemovitosti bytového domu v Pražské ulici čp. 862 – opětovný záměr zveřejnění 

 

Hlasování 4-0-1 (usnesení č.255/2021) 

 

b) Žádost o pronájem části pozemku za Vazačkou – Dlouhý Široký Bystrozraký z.s. 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.256/2021) 

 

c) Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště – minifestival 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.257/2021) 

  
d) Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku v k.ú. Bezdědice – … 

RM – doporučuje prodiskutovat s Ing. Bockem a podat radním města širší stanovisko. Po zveřejnění záměru RM zváží 

prodej městského pozemku. 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.258/2021) 

 

SB 

a) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Oprava bytu Zámek čp. 2, byt č. 6“ – vícepráce 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.259/2021) 

 

b) Oprava střechy budovy Kláštera č.p. 42 – úprava termínu dokončení vad a nedodělků 

   
           

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.260/2021) 

 

 

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP  
a) Nová smlouva na zajištění zpětného odběru elektrozařízení – Elektrowin 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.261/2021) 

 

 

6. Školství 

MŠ 

a) Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizaci pro školní rok 2021/2022 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.262/2021) 

 

b) Zvýšení ceny stravného v Mateřské škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace od 01. 09. 2021 

 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.263/2021) 

 

ZŠ 

a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Účelově určené dary za rok 2021 – 2. Q. (žádost 

2. Q./01)  

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.264/2021) 

 

 



Ev. č.: 2670/2021; Č.j: ASIST/1049/2021/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 3 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Ing. J. Vltavská, taj. 

 
 

 

b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Obědy do škol ve Středočeském kraji IV – pro 

školní rok 2021/2022 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.265/2021) 

 

c) Návrh na vyřazení majetku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.266/2021) 

 

d) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Rozpočet na rok 2021 – úprava – rozpočtové 

opatření č.1 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.267/2021) 

 

 

7. MKZ 

a) 1. rozpočtové opatření 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.268/2021) 

 

 
8. Ostatní 

a) Projednání studijní cesty 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.269/2021) 

 

b) Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH – výběr dodavatele 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.270/2021) 

 

c) Usnesení Komise životního prostředí Rady města Bělá pod Bezdězem 

RM – doporučuje materiál odložit do upřesnění a specifikování přesného počtu vytipovaných stromů určených ke 

kácení 

 

Materiál byl odložen. 

 

 

Diskuse: 

RM – vedla diskuzi o výstavbě v proluce ul. Arnoštská a Jenečská 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 28. 06. 2021 

 

249/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 28. 06. 2021. 

250/2021  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. 5. 2021-Příjmy ve výši 39.086.111,27,- Kč, 

výdaje 54.320.438,03,- Kč. 
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251/2021  Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí finančního daru 

ve výši 1.000,-Kč Oblastní charitě červený Kostelec na náklady spojené s provozem Mobilního hospice 

Anežky České. 

252/2021  Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 15.000,-Kč  panu …, Bělá pod Bezdězem na náklady spojené s akcí Dětského dne 

v rámci minifestivalu Setkání Legend, který se bude konat 11.9.2021 na městském koupališti a pověřuje 

starostu města podpisem darovací smlouvy. 

253/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí 

změnu rozpisu rozpočtu č.ZR 4/2021 pro rok 2021 dle předloženého návrhu. 

254/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na základě 

zadávacího řízení v souladu s pravidly dotačního programu SFŽP rozhoduje, že nejvýhodnější nabídkou 

na dodávku užitkového elektromobilu v rámci zakázky „Užitkový elektromobil pro město Bělá pod 

Bezdězem II.“ je nabídka společnosti TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s., IČ: 046 90 079, 

Svatojiřská 596/32, 412 01 Litoměřice, za celkovou nabídkovou cenu 1.249.600,- Kč bez DPH, tj. 

1.512.016,- Kč včetně DPH. Zároveň rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy v předloženém znění. 

255/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje záměr 

zveřejnění prodeje nemovitosti čp. 862 včetně pozemku stp.č. 512 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

654 m
2
, pozemek p.č. 645/1 zahrada o výměře 338 m

2
, pozemek p.č. 3029 ostatní plocha o výměře 111 

m
2
 a pozemek p.č. 646 trvalý travní porost o výměře 91 m

2
, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

v předloženém znění.  

256/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

pronájem části městského pozemku p.č. 551/9 ostatní plocha o výměře 2.861 m
2
 v k.ú. Vrchbělá pro 

pořádání dětského stanového tábora v termínu od 24.06.2022 do 07.08.2022 spolku Dlouhý Široký 

Bystrozraký z.s., Kurkova 1208/10, 182 00 Praha 8 za nájemné ve výši 4.000, - Kč s podmínkou, že po 

ukončení nájmu zajistí úklid na své náklady. 

257/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

krátkodobou výpůjčku areálu koupaliště pro pořádání hudebního minifestivalu „Setkání legend“ dne 

10.09.2021 – 11.09.2021 panu …, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

258/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 87/1 lesní pozemek o výměře 4.759 m
2
 v k.ú. Bezdědice, 

kdy tento pozemek bude dělen dle geometrického plánu na nově vzniklý pozemek p.č. 87/4 o výměře 246 

m
2
, nově vzniklý pozemek p.č. 87/5 o výměře 181 m

2
 a pozemk p.č. 87/1 o výměře 4.332 m

2
. 

259/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje dodatek 

č. 2, ke smlouvě o dílo č. 1/SB/2021 na akci „Oprava bytu Zámek čp. 2, byt č. 6“, s firmou JK Ježek 

s.r.o., Hrnčířská 75, 294 21 Bělá pod Bezdězem, IČO: 06656692. 

260/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje úpravu 

termínu odstranění vad a nedodělků díla ze smlouvy 4/RaMM/2020 na 30.9.2021. 

261/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 

s uzavřením nové smlouvy se společností Elektrowin a.s. IČ: 27257843, Michelská 300/60, 140 00 Praha 

4 v předloženém znění. 

262/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem projednala dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, a dle § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a povoluje pro 

školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídách Mateřské školy Bělá pod 

Bezdězem, příspěvkové organizaci takto: třída Berušky – 26 dětí, třída Broučci 26 dětí, MŠ Pražská 25 

dětí a třída Veverky 26 dětí. 

263/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem projednala dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, a bere na vědomí zvýšení stravného v Mateřské škole Bělá pod Bezdězem včetně 

odloučených pracovišť o 2,- Kč na den za každého strávníka s platností od 1. 09. 2021 takto: Strávník 1 – 

6 let 37,- Kč na den, strávník 7 let 40,- Kč na den, dospělý strávník 28,- Kč na den. 

264/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

schvaluje přijetí účelově určených darů za druhé čtvrtletí roku 2021 v příspěvkové organizaci Základní 

škola Bělá pod Bezdězem v hodnotě 10 000,00 Kč. 

265/2021  Město Bělá pod Bezdězem souhlasí se zapojením Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková 

organizace do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji IV“. 
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266/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje odpis drobného dlouhodobého majetku a jiného hmotného majetku (účet 028 00, 902 00) za 

160 790,58 Kč. 

267/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, schvaluje úpravu rozpočtu dle Rozpočtového opatření č. 1 Základní školy Bělá pod 

Bezdězem, příspěvkové organizace za rok 2021 dle předloženého návrhu. 

268/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 

schvaluje 1. rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu. 

269/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí s účastí 

čtyř zaměstnankyň MÚ na studijní cestě v termínu 23. – 30. 10. 2021 pořádané Svazem historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska a zároveň souhlasí s proplacením nákladů na ubytování ve výši 63.536,- Kč. 

270/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na základě 

uskutečněného zadávacího řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozhoduje, že 

nejvýhodnější nabídkou na dodávku cisternové automobilové stříkačky je nabídka uchazeče KOBIT, 

spol. s r. o. se sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha, IČO: 44792247, za celkovou nabídkovou cenu 

6.850.000,- Kč bez DPH. Zároveň rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy v předloženém znění. 

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:56 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:10 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 30. 06. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

                Jan Sýkora                MUDr. Martin Zelený 

  místostarosta města                                                                 radní města 


