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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 18/2021 konaného dne 06. 09. 2021 od 16:05 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

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

Jan Sýkora, místostarosta města  

MUDr. Martin Zelený, člen rady – příchod v 16:10      

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady       

Iveta Orolínová, členka rady    

Radek Pelc, 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.339/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

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

organizace – majetek svěřený k hospodaření 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.340/2021) 

 
b) Rozpočtové opatření č. 4/2021 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.341/2021) 

 

V 16:10 se k jednání připojil MUDr. M. Zelený, počet členů RM bylo 6. 

 

 

c) Poskytnutí finančního příspěvku – taneční soutěž Pojizerský pohár 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.342/2021) 

 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3a), b). 

 

 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Přímý výběr dodavatele, dodávka stavebních prací pro Běžecký ovál Máchova 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.343/2021) 
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Majetek 

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

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.344/2021) 

 

b) Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.345/2021) 

 

c) Vzdání se předkupního práva – paní Arnautová 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.346/2021) 

 

d) Žádost o prodej části městského pozemku – … 

RM – doporučuje schválit prodej části městského pozemku (usnesení č. 347/2021) a neschválit prodej části městského 

pozemku (usnesení č. 348/2021) 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.347/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.348/2021) 

 

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

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.349/2021) 

 

f) Žádost o pronájem kabinky na koupališti – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.350/2021) 

 

SB 

a) Výběr dodavatele na základě veřejné zakázky – Výroba a montáž oken Masarykovo náměstí 148 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.351/2021) 

 

b) Výběr dodavatele na základě veřejné zakázky – Oprava střechy Arnoštská 32,33 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.352/2021) 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4a), 4c), 4d), 4e). 

 

  
5. Dotace  

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

 
Hlasování 6-0-0 (usnesení č.353/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.354/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.355/2021) 

 

b) Středočeský fond kultury a obnovy památek – schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.356/2021) 

 

c) Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH – přijetí dotace od Středočeského kraje 

 

            Hlasování 6-0-0 (usnesení č.357/2021) 

 

Do ZM postupuje materiál z dotačních záležitostí záležitostí 5a), 5b), 5c). 
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6.  Odbor výstavby a ŽP 

ŽP  
a) Usnesení Komise životního prostředí Rady města Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.358/2021) 

 

7. Správní 

a) Přidělení bytové jednotky v DPS 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.359/2021) 

 

b) Přidělení bytové jednotky v DPS 

 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.360/2021) 

 

8. Školství 

MŠ 

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

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.361/2021) 

 

b) Oznámení o pokračování v čerpání finančních prostředků z OP VVV – Šablony III 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.362/2021) 

 

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

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.363/2021) 

 

ZŠ 

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

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.364/2021) 

 

 

9. MKZ 

a) Žádost o uvolnění ředitele MKZ Petra Matouška na rehabilitační pobyt s Postiženými dětmi z Centra 83 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.365/2021) 

 

10. Ostatní 

a) Zápis z jednání Komise pro mládež a sport z 25. 08. 2021 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.366/2021) 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 06. 09. 2021 

 

339/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 06. 09. 2021. 

340/2021  Rada 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 01.09.2021. Převod nakladače 

avant 860i včetně příslušenství v částce 2.047.908,06 Kč vč. DPH. 



Ev. č.: 3623/2021; Č.j: ASIST/1465/2021/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 4 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Ing. J. Vltavská, taj. 

 
 

 

341/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření č. 4/2021. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o 

částku ve výši 2.928.879,27 Kč na 103.968.378,03 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve 

výši 89.554,65 Kč na 148.594.506,65 Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 44.626.128,62 Kč. 

342/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč  společnosti Rytmus Bakov nad Jizerou z.s., Školní 

876, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO 68407670 na náklady spojené s taneční soutěží „Pojizerský pohár 

2021“ a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 

343/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dle čl. X. vnitřní 

směrnice č.1/2021, rozhoduje, že nejvýhodnější nabídkou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „ Běžecký ovál Máchova na pozemku 2095/6, 2095/7 a 2095/9 v k.ú. Bělá pod Bezdězem“, je 

nabídka společnosti Linhart s.r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav IČO: 

47052121 za celkovou cenu 2 221 789,74 Kč bez DPH, tj. 2 688 365,59 Kč včetně DPH a zároveň Rada 

města souhlasí se zněním návrhu smlouvy o dílo v předloženém znění.  

344/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p.č. 1029/2 ostatní plocha o výměře 20 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem od …, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 20.000, - Kč s podmínkou, 

že Město Bělá pod Bezdězem zaplatí návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

345/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje návrh 

smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6022208/VB/01 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako 

stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 jako stranou oprávněnou. 

346/2021 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 

…, 160 00 Praha 6, která je postavena na části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha ve vlastnictví Města 

Bělá pod Bezdězem. 

347/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit prodej části pozemku p. č. 1089/2 ostatní plocha 

  o výměře 103 m
2
 v k. ú. Bělá pod Bezdězem … 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 

13.390, - Kč s podmínkou, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu i návrh na vklad do 

katastru nemovitostí. 

348/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem neschválit prodej části pozemku p. č. 1089/2 ostatní plocha o 

výměře cca 40 m
2
 v k. ú. Bělá pod Bezdězem … 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

349/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města prodej části pozemku p.č. 2875/1 ostatní plocha o výměře 106 m
2
 a části pozemku 

p.č. 1021/3 ostatní plocha o výměře 17 m
2
 v k.ú. Bělá pod Bezdězem … 294 21 Bělá pod Bezdězem a … 

294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 15.990,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí 

zpracování geometrického plánu i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

350/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

pronájem kabiny č. 25 – přední na koupališti v Bělé pod Bezdězem nájemci … 149 00 Praha 4, s platností 

od 01.01.2022 na dobu neurčitou za celkovou cenu 740,- Kč/rok.  

351/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje výběr 

dodavatele pro akci Výroba a montáž oken Masarykovo náměstí 148, firmu Truhlářství Betys, Václav 

Bláha se sídlem Tovární 15, 471 54 Cvikov, IČ: 07735928 v ceně 830.041,- Kč (954.547,- Kč vč. DPH) 

a zároveň rada města schvaluje přiloženou Smlouvu o dílo. 

352/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje výběr 

dodavatele pro akci Oprava střechy Arnoštská 32,33, firmu KDK eko IZOL – CZ s.r.o. se sídlem 

Stružnice 14, Stružnice, 29421, IČ: 25485067 v ceně 763.377,99 Kč (877.884,69 Kč vč. DPH) a zároveň 

rada města schvaluje přiloženou Smlouvu o dílo. 

353/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

rok 2021 z rozpočtu Města Bělá pod Bezdězem v rámci Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón na rok 2021 Ministerstva kultury České republiky ve výši 

317.000,- Kč (dotace Ministerstva kultury), Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem na realizaci 

obnovy památky, spočívající v opravě střešní krytiny fary a místní opravě krovu (jižní a západní straně 

střechy) čp. 150 v Kostelní ulici ve Bělé pod Bezdězem, v předloženém znění.  
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354/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

rok 2021 z rozpočtu Města Bělá pod Bezdězem v rámci Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón na rok 2021 Ministerstva kultury České republiky ve výši 

63.528,- Kč (povinný podíl města) Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem na realizaci obnovy 

památky, spočívající opravě střešní krytiny fary a místní opravě krovu (jižní a západní straně střechy)  

čp. 150 v Kostelní ulici ve Bělé pod Bezdězem, v předloženém znění.  

355/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem dle § 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 z rozpočtu Města Bělá 

pod Bezdězem v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2021 Ministerstva kultury České republiky ve výši 154.750,- Kč (příspěvek 

města k vlastnímu podílu žadatele) Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem na realizaci obnovy 

památky, spočívající opravě střešní krytiny fary a místní opravě krovu (jižní a západní straně střechy)  

čp. 150 v Kostelní ulici ve Bělé pod Bezdězem, v předloženém znění.  

356/2021   Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit přijetí dotace ve výši 92.807,- Kč ze Středočeského 

Fondu kultury a obnovy památek na zpracování stavebně historického průzkumu bývalého 

augustiniánského kláštera, a uzavřít se Středočeským krajem, Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5 

smlouvu o poskytnutí dotace v předloženém znění. 

357/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 

1.000.000,- Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého vzoru. 

358/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

souhlasí s kácením dřevin v rámci výstavby běžeckého oválu v areálu ZŠ Máchova dle přiložené 

projektové dokumentace. 

359/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje přidělení 

bytové jednotky č. 12 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem … Bělá pod 

Bezdězem. Bytová jednotka se přiděluje od 1.10.2021 na dobu neurčitou za nájemné dle platné cenové 

mapy.   

360/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje přidělení 

bytové jednotky č. 8 v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem … Bělá pod 

Bezdězem. Bytová jednotka se přiděluje od 1.10.2021 na dobu neurčitou za nájemné dle platné nové 

cenové mapy. 
361/2021 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 50 000,- Kč Mateřské škole Bělá pod Bezdězem 

příspěvkové organizaci. 

362/2021 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, bere na 

vědomí čerpání finančních prostředků z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - ,,Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III“ pro Mateřskou školu Bělá 

pod Bezdězem, příspěvkovou organizaci. Výše podpory je 447.500,- Kč. 

363/2021  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. 

364/2021 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 věcného sponzorského daru v hodnotě 5 871,- Kč Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizaci. 

365/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí  

s uvolněním ředitele MKZ v termínu od 3. 9. do 10. 9. 2021. 

366/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, bere na vědomí 

zápis Komise pro mládež a sport ze dne 25. 08. 2021. 



Ev. č.: 3623/2021; Č.j: ASIST/1465/2021/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 6 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Ing. J. Vltavská, taj. 

 
 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:02 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:55 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 07. 09. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


