
Ev. č.: 3764/2021; Č.j: ASIST/1520/2021/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. 19/2021 konaného dne 13. 09. 2021 od 17:20 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města                                                                                          

Jan Sýkora, místostarosta města  

MUDr. Martin Zelený, člen rady       

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady  

Ing. Pavel Girgle, člen 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 7 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 7-0-0 (usnesení č.367/2021) 

 

 

2. RaMM 

Majetek 

a) Pronájem nebytových prostorů v č.p. 501 – zdravotní středisko 
 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.368/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.369/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.370/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.371/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.372/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.373/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.374/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.375/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.376/2021) 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 13. 09. 2021 

 

367/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 13. 09. 2021. 

368/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy s paní Hanou Dufkovou, IČO 13743597, Máchova 501, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem, na prostor sloužící podnikání v čp. 501 v Bělé pod Bezdězem, o celkové výměře 42,95 m
2
 

(16,64 m
2
 místnost pro rehabilitace č. I., 15,4 m

2
 místnost pro rehabilitace č. II a 10,91 m

2
 místnost pro 

rehabilitace č. III.), za roční nájemné ve výši 60.000, - Kč s inflační doložkou, a to od 15.09.2021 na dobu 

neurčitou, za účelem provozování rehabilitace.  
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369/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy s MUDr. Milanem Hesounem, IČO 42719151, Máchova 501, 294 21 Bělá 

pod Bezdězem, na prostor sloužící podnikání v čp. 501 v Bělé pod Bezdězem, o celkové výměře 35,77 m² 

(29,89 m
2
 ordinace a 5,88 m

2
 čekárna), za roční nájemné ve výši 98.160, - Kč s inflační doložkou, a to od 

15.09.2021 na dobu neurčitou, pro účely pediatrické ordinace.  

370/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy s MUDr. Evou Míškovou, IČO 48679534, Máchova 501, 294 21 Bělá pod 

Bezdězem na prostor sloužící podnikání v čp. 501 v Bělé pod Bezdězem, o celkové výměře 38,96 m² 

(14,26 m
2
 ordinace a 24,7 m

2
 sklad), za roční nájemné ve výši 98.160, - Kč s inflační doložkou, a to od 

15.09.2021 na dobu neurčitou, pro účely stomatologické ordinace.  

371/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy s Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského 

kraje, IČO: 27256456, třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav, na prostor sloužící podnikání 

v čp. 501 v Bělé pod Bezdězem, o celkové výměře 27,95 m² (23,74 m
2
 ordinace, 1,83 m

2
 kabinka č.I.  

a 2,38 m
2
 kabinka č. II.), za roční nájemné ve výši 71.604,- Kč s inflační doložkou, a to od 15.09.2021 na 

dobu neurčitou, pro účely gynekologické ordinace.   

372/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy s MUDr. Lubošem Svobodou, IČO: 42719381, Máchova 501, 294 21 Bělá 

pod Bezdězem, na prostor sloužící podnikání v čp. 501 v Bělé pod Bezdězem, o celkové výměře 30,27 m² 

(30,27 m
2
 ordinace), za roční nájemné ve výši 98.160, - Kč s inflační doložkou, a to od 15.09.2021 na 

dobu neurčitou, pro účely ordinace praktického lékaře. 

373/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy s MUDr. Františkem Sýkorou, IČO 48683591, Máchova 501, 294 21 Bělá 

pod Bezdězem, na prostor sloužící podnikání v čp. 501 v Bělé pod Bezdězem, o celkové výměře 67,97 m² 

(15,14 m
2
 ordinace, 11,46 m

2
 sklad, 14,91 m

2
 sklad a 26,46 m

2
 garáž), za roční nájemné ve výši 98.160,- 

Kč s inflační doložkou, a to od 15.09.2021 na dobu neurčitou, pro účely stomatologické ordinace.  

374/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pronájem 

prostoru nesloužícího k podnikání – garáže o výměře 25 m² na pozemku stp.č. 758 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem … 294 21 Bělá pod Bezdězem, za nájemní cenu 1.020, - Kč/měsíc s inflační doložkou, a to od 

15.09.2021 na dobu neurčitou. 

375/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pronájem 

prostoru nesloužícího k podnikání – garáže o výměře 20 m² na pozemku stp.č. 758 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem … 294 21 Bělá pod Bezdězem, za nájemní cenu  800, - Kč/měsíc s inflační doložkou, a to od 

15.09.2021 na dobu neurčitou. 

376/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pronájem 

prostoru nesloužícího k podnikání – garáže o výměře 25 m² na pozemku stp.č. 758 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem … 294 21 Bělá pod Bezdězem, za nájemní cenu 1.020, - Kč/měsíc s inflační doložkou, a to od 

15.09.2021 na dobu neurčitou. 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:41 hodin.  

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne 14. 09. 2021. 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


