
Městský úřad 
Bělá pod Bezdězem 

Masarykovo nám. 90, 294 21  Bělá pod Bezdězem 
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Podle §92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích svolává starosta města 

 

 
 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 
 

 
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem, které se koná dne 15. 09. 2021 od 17,00 hod. ve 
Sportovní hale v Mělnické ul. 283 v Bělé pod Bezdězem 
 
 

     Program jednání:   

 
1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Kontrola usnesení 

4. Finanční záležitosti 

a) Plnění rozpočtu k 31.05.2021 

b) Plnění rozpočtu k 30.06.2021 

c) Plnění rozpočtu k 31.07.2021 

d) Aktualizace přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb města Bělá 

pod Bezdězem, příspěvková organizace – majetek svěřený k hospodaření 

e) Rozpočtové opatření č. 4/2021 

f) Hospodaření Správy bytů za 1. pololetí roku 2021; požadavek o navýšení 

rozpočtu 

5. Majetkové a investiční záležitosti 

a) Návrh změny v silniční síti – vyřazení silnice III/25915a v délce 0,283 km do     

místních komunikací města 

b) Vzdání se předkupního práva p.č. 2193/1 

c) Vzdání se předkupního práva p.č. 2193/1 

d) Vzdání se předkupního práva p.č. 2193/1 

e) Žádost o odkup části městského pozemku p.č. 38/1v k.ú. Bezdědice 

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

g) Žádost o odkoupení či pronájem části městského pozemku č. 133/2 v k.ú. 

Bělá pod Bezdězem 

h) Koupě pozemku pod chodníkem p.č. 1029/2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

i) Vzdání se předkupního práva p.č. 2193/1 

j) Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 1089/2 

k) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2875/1  

     6.  Dotace 

a) Program Regenerace MPZ a MPR – schválení veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí    dotace 

b) Středočeský fond kultury a obnovy památek – schválení přijetí dotace a 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

c) Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH – přijetí dotace od 

Středočeského kraje 
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     7.  Interpelace občanů a zastupitelů 

8.  Závěr 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

       

                                                                                  Ing. Jaroslav Verner 

    starosta města 


