
Ev. č.: 3086/2021; Č.j: ASIST/1237/2021/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 1 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Ing. J. Vltavská, taj. 

 
 

 

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 15/2021 konaného dne 26. 07. 2021 od 16:02 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města     Ing. Pavel Girgle, člen rady                                                                                     

Jan Sýkora, místostarosta města                                          Radek Pelc, člen rady 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady      

Iveta Orolínová, členka rady      

MUDr. Martin Zelený, člen rady      

         

                     

                                                                                                                           

Ostatní přítomní: Ing. Jana Vltavská, tajemník MÚ, Kristina Loukotková, asistentka starosty 

  

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 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 5-0-0 (usnesení č.274/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Žádost o změnu účelu dotace – Skauti 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.275/2021) 

 

b) Plnění rozpočtu k 30. 06. 2021 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.276/2021) 

 

 

SB 

a) Dům 39 bytových jednotek, Tyršova 1310, byt č. A 7, Bělá pod Bezdězem – převod členských práv a 

povinností, odkoupení družstevního podílu 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.277/2021) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3b). 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Usnesení Komise životního prostředí Rady města Bělá pod Bezdězem 

RM – bere na vědomí informace o přípravě realizace běžeckého oválu 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.278/2021) 
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Majetek 

a) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – … 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.279/2021) 

 

b) Žádost o změnu smlouvy na pronájem kabinky – … 

RM – doporučuje neschválit úpravu smlouvy o nájmu 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.280/2021) 

 

c) Vzdání se předkupního práva – … 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.281/2021) 

 

d) Žádost o odkup části městského pozemku – … 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.282/2021) 

 

e) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2875/1 – … 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.283/2021) 

 

f) Žádost o pronájem kabinky na koupališti – … 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.284/2021) 

 

g) Zveřejnění záměru pronájmu pozemku pod chatou na koupališti – … 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.285/2021) 

 

h) Žádost o odkup části městského pozemku – Trex Stavební a.s. 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.286/2021) 

 

i) Žádost o pronájem kabinky na koupališti – … 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.287/2021) 

 

j) Žádost o  odkoupení či pronájem části městského pozemku č. 133/2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 4-0-1 (usnesení č.288/2021) 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4c), 4d), 4h), 4j). 

 

 

           

5.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP 

a) Objednávka svozu odpadů na měsíce srpen – září 2021 

 
Hlasování 5-0-0 (usnesení č.289/2021) 
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6.  Správní 

a) Žádost o převzetí záštity starosty města a poskytnutí hasičského dozoru JSDH a podpory  

MP na 2. ročníku Ladies Ride Camp v areálu Adventure Land na Vrchbělé + souhlas o 

umístění znaku města na propagačních materiálech akce 

RM – z důvodu zrušení plánované akce se materiál odkládá 

 

Materiál byl odložen. 

 

b) Žádost o poskytnutí hasičského dozoru JSDH na amatérských závodech v rally 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.290/2021) 

 

7. Školství 

MŠ 

a) Návrh na schválení přijetí sponzorského daru Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace  

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.291/2021) 

 

b) Schválení účetní závěrky a čerpání rozpočtu k 30. 6. 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod 

Bezdězem 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.292/2021) 

 

ZŠ 

a) Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – Plnění rozpočtu za období leden až červen 2021  

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.293/2021) 

 

8. MKZ 

a) Čerpání rozpočtu Městských kulturních zařízení za 1. pololetí 2021 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.294/2021) 

 

 

b) Souhlas rady města s podáním žádosti o grantovou podporu ve Škoda Auto s.r.o. 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.295/2021) 

 

9. TS 

a) Čerpání rozpočtu TS města Bělá pod Bezdězem za 03-06/2021 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.296/2021) 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 26. 07. 2021 

 

274/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 26. 07. 2021. 

275/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí 

aktualizaci užití dotace z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na podporu spolkového života ve městě 

spolku Svazu skautů a skautek České republiky, 40. oddílu skautů SVORNOST Bělá pod Bezdězem, z.s. 

dle předloženého návrhu. 
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276/2021  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 30. 6. 2021- Příjmy ve výši 49.768.338,37,-Kč, 

výdaje 59.682.173,48,- Kč.  

277/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

souhlasí s převodem členského podílu v bytovém družstvu Dubina II. spojeným s právem užívání bytu 

č. A 7, Tyršova 1310, Bělá pod Bezdězem z …. na …, 294 21 Bělá pod Bezdězem, s tím, že dohoda o 

převodu členských práv a povinností a nová nájemní smlouva k předmětnému bytu bude plně respektovat 

příslušná ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu bytového domu a Dohody o hospodaření 

se společnou věcí.  

278/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 

s kácením hrušně v areálu ZŠ Máchova, nesouhlasí s kácením dřevin v rámci projektu „Výstavba 

volnočasového hřiště v lokalitě U Vodojemu“.  

279/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města prodej části pozemku p. č. 1089/2 ostatní plocha o výměře 103 m
2
 v k.ú. Bělá 

pod Bezdězem. 

280/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. v platném znění neschvaluje úpravu smlouvy 

o nájmu ze dne 02.07.2003 za účelem snížení nájemného …, 294 21 Bělá pod Bezdězem.  

281/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění doporučuje 

Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem vzdát se předkupního práva ke koupi nemovitosti ve vlastnictví 

…, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, která je postavena na části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha 

ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 

282/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem prodat část pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha o výměře 195 m
2
 

v k.ú. Bezdědice …, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 25.350, - Kč 

s podmínkou, že kupující uhradí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

283/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 2875/1 ostatní plocha o výměře 106 m
2
 a část 

pozemku p.č. 1021/3 ostatní plocha o výměře 17 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

284/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

pronájem kabiny č. 21 – přední na koupališti v Bělé pod Bezdězem nájemkyni …, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem, s platností od 01.08.2021 na dobu neurčitou za celkovou cenu 740,- Kč/rok.  

285/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout městský pozemek stp.č. 2216 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

36 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

286/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem prodej části pozemku p.č. 551/9 ostatní plocha o výměře 

9.500 m
2
 v k.ú. Vrchbělá společnosti TREX STAVEBNÍ a.s., IČO: 8284695, U přejezdu 343, 293 07 

Mladá Boleslav, za celkovou kupní cenu 232.560, - Kč s podmínkou, že kupující uhradí zpracování 

geometrického plánu i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

287/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje 

pronájem kabiny č. 23 – přední na koupališti v Bělé pod Bezdězem nájemci …, 293 01 Mladá Boleslav, 

s platností od 01.08.2021 na dobu neurčitou za celkovou cenu 740,- Kč/rok.   

288/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 

zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemku p. č. 132/2 zahrada o výměře cca  202 m
2
 

v k.ú. Bělá pod Bezdězem …. 

289/2021  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, v měsících srpnu – září 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 350 000,- Kč bez DPH. 

290/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  schvaluje 

poskytnutí požárního dozoru Jednotkou SDH města Bělá pod Bezdězem včetně požární techniky na 

amatérských závodech v rally, konaných ve dnech 28.8., 11.9., 23.10., 13.11. a 4.12.2021 v areálu 

AdventureLand Vrchbělá. Odměnu za požární dozor včetně požární techniky schvaluje v předložené výši.    
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291/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši 500,- Kč Mateřské škole Bělá pod 

Bezdězem, příspěvkové organizaci. 

292/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.2 písm.p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

schvaluje účetní závěrku a čerpání rozpočtu k 30. 6. 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá 

pod Bezdězem. 

293/2021     Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, a § 28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

bere na vědomí vyhodnocení čerpání rozpočtu v období leden – červen 2021 organizace Základní škola 

Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace.  

294/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 

schvaluje čerpání rozpočtu Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za 

1. pololetí 2021. Náklady jsou k 30.6.2021 v částce 3.525.748,41 Kč, výnosy 4.227.241,63 Kč.  

295/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích  v platném znění souhlasí se záměrem 

Městských kulturních zařízení podat grantovou žádost ve Škoda Auto s.r.o. na vybavení Zámeckého 

klubu a klubíku v bývalém bytě v přízemí zámku. 

296/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění 

schvaluje čerpání rozpočtu TS města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za období březen – 

červen 2021. Náklady jsou k 30.6.2021 v částce 9.122.689,- Kč, výnosy 13.220.601,- Kč.   

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:50 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:15 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 27. 07. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


