
Ev. č.: 4269/2021; Č.j: ASIST/1737/2021/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. 22/2021 konaného dne 11. 10. 2021 od 16:02 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města     MUDr. Martin Zelený, člen rady                                                                                     

Jan Sýkora, místostarosta města      Ing. Pavel Girgle, člen rady 

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady       

Iveta Orolínová, členka rady         

Radek Pelc, člen rady          

                     

                                                                                                                           

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

vedoucí RaMM 

  

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.409/2021) 

 

2. RaMM 

Investice 

a) VZ rozšíření městského kamerového systému – výběr nejvhodnější nabídky   

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.410/2021) 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.411/2021) 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.412/2021) 

 

b) Zahrada při ZŠ Tyršova – změna smluvních podmínek   

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.413/2021) 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 11. 10. 2021 

 

409/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 11. 10. 2021. 

410/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhoduje o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení „Rekonstrukce městského kamerového systému“ č. 1, tj. obchodní 

společnost TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 47307781, v 

souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a písm. b) ZZVZ, neboť účastníkem v rámci nabídky 

předložené údaje a doklady nesplňují zadávací podmínky a dále proto, že účastníkem předložené údaje a 

doklady nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 

ZZVZ. 

411/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhoduje o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení „Rekonstrukce městského kamerového systému“ č. 2, tj. obchodní 

společnost SENTRY COMPANY s.r.o., se sídlem Turistická 4462, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, 

IČO: 05738121, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a písm. b) ZZVZ, neboť účastníkem v 

rámci nabídky předložené údaje a doklady nesplňují zadávací podmínky a dále proto, že účastníkem 

předložené údaje a doklady nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě      

žádosti podle § 46 ZZVZ. 



Ev. č.: 4269/2021; Č.j: ASIST/1737/2021/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 2 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Ing. J. Vltavská, taj. 

 
 

 

412/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhoduje, 

že nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku soutěženou jako podlimitní zakázku dle ZZVZ 

„Rekonstrukce městského kamerového systému“, je nabídka obchodní společností KH servis a.s., se 

sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, IČO: 45279748, za cenu 1 836 360,- Kč bez DPH, tj. 2 221 

995,60,-Kč včetně DPH, zároveň rada města schvaluje předložené znění kupní smlouvy na zakázku 

„Rekonstrukce městského kamerového systému“. 

413/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, souhlasí se 

změnou smlouvy o dílo uzavíranou mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností COMPAG MLADÁ 

BOLESLAV s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, spočívající v úpravě smluvních podmínek, 

týkajících se prodloužení termínu na dodávky mobiliáře v rámci zakázky „Zahrada při ZŠ Tyršova – 

posílení rekreačního potenciálu“, a to do 31.05.2022, ostatní ujednání smlouvy se nemění.  

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:30 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:20 hodin.  

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne 12. 10. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


