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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 23/2021 konaného dne 18. 10. 2021 od 16:03 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       

Iveta Orolínová, členka rady    

Ing. Pavel Girgle, člen 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.414/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 
 

 

3. Finanční 
a) Plnění rozpočtu k 30. 09. 2021 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.415/2021) 

 

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZR 6/2021 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.416/2021) 

 

c) Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace pro rok 2021 – TJ Sokol Bělá pod Bezdězem – oddíl házené 
 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.417/2021) 

 
d) Odměny pro členy komisí města za rok 2021 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.418/2021) 

 

e) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích – poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

J. Sýkora – navrhl bod osvobození od poplatku za odpadové hospodářství, a sice osvobodit všechny děti do 7 let věku 

včetně. Slíbili jsme to voličům a tento slib hodlám dodržet. Ekonomicky to bude pro město únosné, jedná se celkem o 

309 dětí. 

 

O doplněné vyhlášce bylo hlasováno. 

 

Hlasování 5-0-2 (usnesení č.419/2021) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3a), 3e). 
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4. RaMM 

Investice 

a) Realizace investiční akce „Bělá pod Bezdězem, Stavební úpravy zázemí a přístavba hasičské zbrojnice SDH“ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.420/2021) 

 

 

b) Kanalizační přípojka pro napojení objektu č. p. 318 na p.č.st. 1064/1, k. ú. Bělá p. B. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.421/2021) 

 

c) Stavební a terénní úpravy okolo objektu č. p. 365 na p.č.st. 1427/1, k. ú. Bělá p. Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.422/2021) 

 

d) Příjem daru na výstavbu atletického oválu v ZŠ Máchova 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.423/2021) 

 

e) Příjem daru na nákup osobního elektromobilu 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.424/2021) 

 

f) Souhlas s umístěním dešťové kanalizace, Bělská Investiční 

 

Hlasování 3-2-2 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Majetek 

a) Žádost o koupi části městského pozemku – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.425/2021) 

 

b) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.426/2021) 

 

c) Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku – … 

RM – doporučuje neschválení umístění včelstev na pozemku p. č. 2241/12 v k. ú. Bělá pod Bezdězem 

(usnesení č.428/2021) a navrhují, aby panu Haklovi byl nabídnut jiný vhodný pozemek  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.427/2021) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.428/2021) 

 

d) Žádost o snížení dluhu z nájmu – sauna 

 

Hlasování 6-1-0 (usnesení č.429/2021) 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4a). 

 

SB 

a) Smlouva o zajištění úklidových služeb ve zdravotním středisku Máchova 501 

RM – požaduje uzavření smlouvy na dobu určitou a následně po uplynutí této doby vypsání výběrového řízení na 

komplexní zajištění úklidu ve zdravotním středisku 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.430/2021) 
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b) Změna smluvních podmínek smlouvy „Výroba a montáž oken Masarykovo náměstí 148“ 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.431/2021)

        

5.  Odbor výstavby a ŽP 

Výstavba 

a) Odbor výstavby a životního prostředí informuje Radu města Bělá pod Bezdězem o průběhu pořizování 

územních studií na plochy SM-4 a VL-10 - informace 

 

Bez usnesení 

 

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

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.432/2021) 

 

6. Školství 

MŠ 

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

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.433/2021) 

 

7. Ostatní 

a) Partnerství s městem Miroslav – deklarace o spolupráci 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.434/2021) 

 

b) Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a 

jejich příslušenství  - T- Mobile - aktualizace  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.435/2021) 

 

Do ZM postupuje materiál z ostatních záležitostí 7a). 

 

Diskuse: 

Ing. P. Girgle – opakovaně požaduje: 

                       – zpracovat analýzu týkající se změny svozu a nakládání s tříděným odpadem 

                       – analytický rozbor ekonomické náročnosti opravy střechy na Klášteře 

                       – 1x měsíčně informovat RM o činnosti MP starostou 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 18. 10. 2021 

 

414/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 18. 10. 2021. 

415/2021 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. 9. 2021 - Příjmy ve výši 77.305.412,66  Kč, 

výdaje 90.582.441,31 Kč.  

416/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje změnu 

rozpisu rozpočtu č.ZR 6/2021 pro rok 2021 dle předloženého návrhu. 

417/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

aktualizaci užití dotace z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem pro rok 2021 na podporu sportovní činnosti 

ve městě oddílu TJ Sokol Bělá pod Bezdězem – oddíl házené dle předloženého návrhu. 

418/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle návrhu odměn v příloze schvaluje v předloženém znění Odměny pro 

členy komisí rady za rok 2021 a Odměny pro předsedy komisí rady za rok 2021. 
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419/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Bělá pod Bezdězem č. 3/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle předloženého znění s tím, že do návrhu bude 

zapracováno osvobození pro děti do 7 let věku včetně. 

420/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, bere na vědomí 

informaci o získané dotaci ve výši 2.763.323,- Kč a pověřuje odbor rozvoje a majetku města ve věci 

realizace investiční akce „Bělá pod Bezdězem, Stavební úpravy zázemí a přístavba hasičské zbrojnice 

SDH. 

421/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 

s umístěním kanalizační přípojky do pozemku p.č. 2763/2, v k. ú. Bělá pod Bezdězem v rámci připojení 

objektu č.p. 318 umístěném na č.p.st. 1064/1 v k. ú. Bělá pod Bezdězem a zároveň souhlasí s uzavřením 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi Městem Bělá pod 

Bezdězem a paní …, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

422/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se 

stavebními úpravami u domu č.p. 365 ležícího na p.č.st. 1427/1 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

423/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy číslo 030/2021, uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností 

Nadační fond ŠKODA AUTO se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, 

IČ: 07700903, týkající se daru ve výši 750.000,-Kč ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na výstavbu 

atletického oválu v areálu základní školy v Máchově ulici. 

424/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy číslo 2021/031, uzavírané mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností 

Nadační fond ŠKODA AUTO se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, 

IČ: 07700903, týkající se daru ve výši 196.000,-Kč ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem na pořízení 

osobního elektromobilu. 

425/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města prodej části pozemku p.č. 2778/3 ostatní plocha o výměře 18 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem panu … za celkovou kupní cenu 2.340, - Kč s podmínkou, že kupující uhradí i návrh na vklad 

do katastru nemovitostí. 

426/2021  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. 2292/18 ostatní plocha o výměře 3 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem.  

427/2021 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. 2241/12 lesní pozemek o výměře 58 m
2
 v k.ú. Bělá 

pod Bezdězem, kdy tato část pozemku bude dělena dle geometrického plánu na nově vzniklý pozemek 

p.č. 2241/23 o výměře 13 m
2
, nově vzniklý pozemek p.č. 2241/24 o výměře 38 m

2
 a nově vzniklý 

pozemek p.č. 2241/25 o výměře 7 m
2
. 

428/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, neuděluje souhlas 

s umístěním včelstev pana …, 294 21 Bělá pod Bezdězem na pozemku p. č. 2241/12 v k. ú. Bělá pod 

Bezdězem. 

429/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje sepsání 

splátkového kalendáře na aktuální dlužnou částku nájemci panu … 294 21 Bělá pod Bezdězem se 

splatností do 31.12.2023 s tím, že pokud bude dluh splácen řádně a včas, bude mu na základě žádosti  

o snížení nájemného nájemné za 4. čtvrtletí 2023 poníženo o 20.000,- Kč. 

430/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

smlouvu o poskytování úklidových služeb ve zdravotním středisku Máchova 501, uzavíranou mezi 

Městem Bělá pod Bezdězem a paní … 294 21 Bělá pod Bezdězem, IČO: 48937070. 

431/2021   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 Truhlářství Betys – 

Václav Bláha, Tovární 15, 471 54 Cvikov, IČO: 07735928 spočívající v úpravě smluvních podmínek, 

týkajících se prodloužení termínu dokončení zakázky „Výroba a montáž oken Masarykovo náměstí 148“, 

a to do 31.03.2022, ostatní ujednání smlouvy se nemění.  
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432/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle 

doporučení Komise životního prostředí, souhlasí s kácením jilmu v ulici Na Pískách, vybraných dřevin  

u parkánu v ulici Bezdězská, vybraných dřevin v lokalitě Háječek, břízy, smrku a modřínu v ulici 

Hradební, suchého javoru v lokalitě Střelnice, akátu v ulici Hradební, javoru v areálu ZŠ Máchova, 2 

kusů javoru v areálu zámku, 2 kusů jilmu ve svahu pod zámkem, 50 kusů borovice v přírodní památce 

Páterovské stráně, 1 kusu borovice Na Výsluní, 3 kusů břízy v remízku za hřbitovem a 1 kusu lípy srdčité 

a 6 kusů túje v areálu hasičské zbrojnice. 

Dále Rada města dle doporučení Komise životního prostředí nesouhlasí s kácením borovic černých ve 

svahu pod zámkem, smrku u garáží v ulici Tyršova, kulovitého javoru u vchodu do Zámku 1 a douglasky 

na návsi v Březince. 

433/2021 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. 

434/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města odsouhlasit partnerství měst Miroslav a Bělá pod Bezdězem a ukládá Městskému 

úřadu ve spolupráci s Městským úřadem Miroslav vypracovat text deklarace o spolupráci. 

435/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

aktualizaci Rámcové smlouvy č. 51221178 uzavřené mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností  

 T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681 v předloženém znění. 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:42 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:57 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 21. 10. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


