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      Zápis  
z 06. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 09. 2021 od 17:03 hod. ve sportovní hale 

v Mělnické ul. v Bělé pod Bezdězem. 
 

Přítomni: 
Verner Jaroslav, Ing., starosta                 Nezdarová Alena, Mgr. 

Sýkora Jan, místostarosta       Orolínová Iveta 

Dubec Roman         Pelc Radek 

Fejfar Radek, Bc.                                                          Šimůnek Libor, Mgr. 

Ing. Pavel Girgle       Mencl Martin, Mgr. 

Hentek Lukáš  

Ježek Jaroslav  

Jirdásek Miloš  

Kouba Rudolf, Ing. 

Lomoz Milan, Ing.  

 

Tošovská Jitka 

Vernerová Květuše, Mgr.  

Voleman Lukáš 

 

 

             
Omluveni: Mgr. Petra Horčičková, MUDr. Martin Zelený, Zimmermann Emil 

 

 

Ostatní přítomní: Ing. J. Vltavská, tajemnice MěÚ, K. Loukotková, asistentka starosty, K. Umáčená, vedoucí SO,  

Ing. P. Rylichová, referentka RaMM 

   
Jednání zahájil starosta města Ing. J. Verner. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v 

souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla 

veřejnost informována obvyklým způsobem. 
 

Dále konstatoval, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení 

zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. Neupravený zvukový záznam bude 

zároveň se zápisem z jednání umístěn na webové stránky města na dobu do příštího jednání zastupitelstva 

města. 

 

V 17:03 hod. je přítomno 18 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.  

3 členové ZM se z jednání omluvili. 
 

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi:   
Jitka Tošovská 

Radek Pelc  

  
       Schváleno 16-0-2 

           

Za členy návrhové komise byli navrženi: 
Mgr. Květuše Vernerová – předseda 

Iveta Orolínová – člen 

Mgr. Alena Nezdarová - člen     
  

                   Schváleno 18-0-0 
                                                                                                               

 

Zápis z jednání ze dne 14. 07. 2021 byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka, tím je tento zápis na základě § 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen. 
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Navržený 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 

     7.  Různé 

a) Provedení kontroly vzniku, průběhu a stavu situace při revitalizaci území Vrchbělá 

     8.  Interpelace občanů a zastupitelů 

9.  Závěr 

 

Hlasováno 18-0-0 
                              (H1-uvedeno v přehledu hlasování)

  

             
Kontrolou nad sčítáním hlasů při hlasování a zhotovením zápisu z dnešního jednání byla pověřena Kristina 

Loukotková a Kateřina Umáčená. 

           

 

                I. 
              Interpelace občanů  
 

Nikdo z přítomných občanů nevznesl dotaz. 

 

Zvukový záznam: 00:08 – 00:09 hod. 
 

               II. 
              Kontrola usnesení 
 

Tajemnice MÚ Ing. Jana Vltavská podala komentář ke kontrole usnesení, která jsou v řešení. 
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Vzato na vědomí. 
 

Zvukový záznam: 00:09 – 00:12 hod. 

 

Materiály z finančního odboru prezentoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města. 

 

 

III. 
Finanční záležitosti 

 

a) Plnění rozpočtu k 31. 05. 2021 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.72/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:12 – 0:14 hod. 

 

b) Plnění rozpočtu k 30. 06. 2021 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.73/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:14 – 0:15 hod. 

 

c) Plnění rozpočtu k 31. 07. 2021 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 
Hlasování 18-0-0 (usnesení č.74/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:15 – 0:16 hod. 

 

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

organizace – majetek svěřený k hospodaření 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.75/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:16 – 0:18 hod. 

 

e)          Rozpočtové opatření č.4/2021 

Diskuse: 
Ing. M. Lomoz – proč je ve výdajích navýšení dotace z MV na cizince  

J. Sýkora – je to zahrnuto i v příjmech a zároveň zohledněno i ve výdajích, protože to bude směřováno za 

konkrétním účelem 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.76/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:18 – 0:21 hod. 

 

 

 



Č.j: ASIST/1557/2021; Ev. č. 3862 
spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10  

4                         Zapsala: K. Loukotková, asist. 

 Kontrola: Ing. J.Vltavská, taj. 
   

 

 

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

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.77/2021) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.78/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:21 – 0:23 hod. 

 

Materiály z majetkového odboru prezentoval Jan Sýkora, místostarosta města. 

 

 

IV. 
Majetkové a investiční záležitosti 

 

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

 

Bez dotazů a připomínek. 

  

Hlasování 17-0-1 (usnesení č.79/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:23 – 00:24 hod. 

 

b) Vzdání se předkupního práva – … 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.80/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:24 – 0:26 hod. 

 

c) Vzdání se předkupního práva – … 

 

Bez dotazů a připomínek. 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.81/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:26 – 0:27 hod. 

 

d) Vzdání se předkupního práva – … 

 

Bez dotazů a připomínek. 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.82/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:27 – 0:28 hod. 

 

e) Žádost o odkup části městského pozemku – … 

Diskuse: 
Ing. M. Lomoz – měl bych připomínku k ceně. Byl bych radši, kdyby v Bezdědicích se držely ceny níže, než jsou 

ceny v Bělé pod Bezdězem.  

J. Sýkora – takto vyjednáno s panem Slobodzianem 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.83/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:28 – 00:31 hod. 
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f) Žádost o odkup části městského pozemku – Trex Stavební a.s. 

Diskuse: 
Bc. R. Fejfar – proč je znalecký posudek na tzv. administrativní cenu, a ne na tržní cenu? 

Ing. J. Vltavská – předpokládám, že cena je stanovena na základě posudku a konzultována se znalcem, který 

posudek prováděl 

Ing. M. Lomoz – tato cena je pro mě nepřijatelná 

Lukáš Voleman – za mě za tyhle peníze určitě neprodávat a vadí mi, že tu nemáme záměr, co s pozemkem 

zamýšlejí. Dále by mě zajímalo, zda odhad dělal stejný znalec, jako dělal odhad na Vrchbělou 

Ing. J. Verner – Vrchbělou pro vklad do Bělské investiční společnosti dělal soudní znalec a nebyl to tentýž 

Ing. R. Kouba – doporučuji neprodat, protože je to určeno jako plocha zeleně a není jisté, že by nový majitel 

zachoval tento charakter 

M. Jirdásek – přikláním se k názoru ostatních, a to neprodávat 

 

       Hlasování 7-7-4  

(H2-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

Prodej pozemku nebyl schválen, materiál odložen. 

 

Zvukový záznam: 00:31 – 0:42 hod. 

 

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

Diskuse: 

Ing. R. Kouba – žadatel se k pozemku chová, jako by byl jeho. Pozemek je skládkou jeho odpadu. Žádám, aby mu 

byl vyměřen nájem, za užívání tohoto pozemku. 

J. Sýkora – souhlasím, tak učiníme 

 

ZM – doporučuje neschválení prodeje části pozemku 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.84/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:42 – 00:47 hod. 

 

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

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.85/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:47 – 0:49 hod. 

 

i) Vzdání se předkupního práva – … 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.86/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:49 – 00:50 hod. 

 

j) Žádost o prodej části městského pozemku – … 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.87/2021) 
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Hlasování 17-1-0 (usnesení č.88/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:50 – 00:53 hod. 

 

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

Diskuse: 

Ing. R. Kouba – jedná se už i s majitelem druhého pozemku o odkoupení, který má v současné době oplocen? 

Ing. J. Vltavská – ano, tato záležitost již byla vyřešena stejným způsobem 

 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.89/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:53 – 00:57 hod. 

 

 

V. 

Dotace 

 
a) Program Regenerace MPZ a MPR 2021 –schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na akci 

„Bělá pod Bezdězem, budova fary čp. 150 – dokončení opravy střechy“ 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.90/2021) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.91/2021) 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.92/2021) 

 

Zvukový záznam: 00:57 – 01:01 hod. 

 

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

dotace 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.93/2021) 

 

Zvukový záznam: 01:01 – 01:03 hod. 

 

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

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 18-0-0 (usnesení č.94/2021) 

 

Zvukový záznam: 01:03 – 01:04 hod. 

 

V 18:06 odešel z jednání ZM Jan Sýkora. V této chvíli je přítomno 17 členů zastupitelstva města. 

 

Materiály z různých záležitostí prezentoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města. 

 

 

 VI. 

                                 Různé 

a) Provedení kontroly vzniku, průběhu a stavu situace při revitalizaci území Vrchbělá 

 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 15-2-0 (usnesení č.95/2021) 
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Zvukový záznam: 01:04 – 01:07 hod. 

 

V 18:10 přišel zpět na jednání ZM Jan Sýkora. V této chvíli je přítomno 18 členů zastupitelstva města. 

 

 

 VII. 

        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

Diskuse: 

Ing. M. Lomoz – proč Bělská Investiční s.r.o. nedodržuje zákon a staví bez stavebního povolení 

Ing. J. Verner – stavební úřad stavbu sleduje, a když by mělo dojít k porušení zákona, tak zakročí 

Ing. M. Lomoz – setkal jsem se spolu s dalšími zastupiteli s Ing. Čapkem, aby nás informoval o průbězích 

chystané stavby Vodojemu a shodli jsme se na tom, že by bylo vhodné, aby se zastupitelé města se 

společníky Bělské Investiční s.r.o. setkali se přímo na místě  

Ing. J. Verner – informoval jsem již Radu města o tom, že Bělská Investiční s.r.o. bude stavět Vodárnu pro 

celé území, ale samozřejmě navrhněte termín setkání se zastupiteli a můžeme o tom začít jednat 

Ing. M. Lomoz – dále mám drobné dotazy od občanů a to: 

1) Zda by mohlo být umístěno více košů, zejména kolem Tyršovy ulice. Je to hlavně pro majitele psů. 

2) Pro starší občany ze sídliště, zda by na cestě z města nemohly být umístěny 1-2 lavičky. 

3) Jak to vypadá s byty v Lidové ulici? Jak se pokročilo se stanovením ceny a popřípadě jednání s nájemníky 

o odkupu bytových jednotek. A jak to bude s neobsazenými byty? 

J. Sýkora – v tuhle chvíli jsme ve fázi, že firma, kterou zastupitelstvo v minulosti pro toto odsouhlasilo, 

pracuje na odhadech jednotlivých bytů. Chceme, aby se to neposuzovalo individuálně a neznevýhodňovat ty, 

co se o svůj byt starali. Byty, které jsou neobsazené, budou nabízeny za platnou odhadní cenu, kde může 

soutěží dojít k vyšší ceně. Každý jeden prodej musí finálně schválit ZM. 

Ing. M. Lomoz – chci poprosit o to, až budou návrhy cen, aby byly rozeslány i zastupitelům 

J. Sýkora – s tím nemám problém, měl jsem to tak i v plánu 

Ing. M. Lomoz – dále mám dotaz k poslednímu rozhodnutí rady ohledně zdravotního střediska, nebylo by 

rozumné si nejprve říct o koncepci zařízení a pak začít cokoliv opravovat? 

J. Sýkora – jedná se pouze o nešťastnou formulaci v zápisu. Uvedl na pravou míru jednotlivé kroky, které  

nyní probíhají a koncepce bude v nejbližších dnech zpracovávána. 

Ing. P. Girgle – nyní se zde dovídám, že zde nejsou předloženy žádné varianty výstavby vodárenského 

zařízení na Vrchbělé a že už se zde bavíme pouze o jedné variantě, kterou jsem zatím neviděl. Zdá se mi, že 

starosta neplní zadání, které jsme mu dali. Je to konstatování a nechci ani odpovědět. Dále mě zajímají 

schody k Háječku, zda jsou již dokončené. 

Ing. J. Verner – schody jsme vrátily do stavu, tak jak to kdysi bylo 

Ing. R. Kouba – co bude s další částí prostoru vedle prodejny Hruška? 

J. Sýkora – musíme se na radě rozhodnout, zda do toho investovat a následně vypsat záměr, kam se může 

přihlásit kdokoliv. 

Mgr. K. Vernerová – myslím, že náš záměr byl již 3 roky starý, a to, že bychom do těchto prostor chtěli 

vrátit cukrárnu. Je tu i návrh mít zde veterinární ordinaci, já pro toto v centru města určitě nebudu. 

Ing. R. Kouba – představa veterinární ordinace vedle prodejny potravin je směšná, navíc tuto ordinaci ve 

městě již máme 

 

Zvukový záznam: 01:07 – 01:38 hod. 

 

 VIII. 

 

            Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 15. 09. 2021 

 

72/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje stav plnění rozpočtu města k 31. 5. 2021 - Příjmy ve výši 39.086.111,27 Kč, výdaje 

54.320.438,03 Kč.  

73/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje stav plnění rozpočtu města k 30. 6. 2021 - Příjmy ve výši 49.768.338,37 Kč, výdaje 

59.682.173,48 Kč.  
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74/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje stav plnění rozpočtu města k 31. 7. 2021 - Příjmy ve výši 60.062.319,58 Kč, výdaje 

80.050.251,87 Kč.  

75/2021  Zastupitelstvo 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. 

76/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje rozpočtové 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. 

77/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

bere na vědomí stav hospodaření Správy bytů za 1. pololetí roku 2021 dle předloženého návrhu. 

78/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje navýšení rozpočtu Správy bytů na rok 2021 na straně výdajů o 1 mil. Kč na nové akce a 

opravy dle předloženého návrhu. Předpokládané výdaje se navyšují na 6.150.000,- Kč. 

79/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje navrženou změnu v silniční síti – převod silnice III/25915a do místních komunikací ve 

vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 

80/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění se 

vzdává předkupního práva ke koupi nemovitosti ve vlastnictví … 468 02 Rychnov u Jablonce nad 

Nisou, která je postavena na části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha ve vlastnictví Města Bělá 

pod Bezdězem. 

81/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schvaluje vzdání se předkupního práva ke koupi nemovitosti ve vlastnictví … 294 21 Bělá pod 

Bezdězem, která je postavena na části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha, v k. ú. Bělá pod 

Bezdězem, který je ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 

82/201  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje vzdání se předkupního práva ke koupi nemovitosti ve vlastnictví paní … 463 03 Stráž 

nad Nisou, která je postavena na části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha v k. ú. Bělá pod 

Bezdězem, který je ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem. 

83/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje prodej části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha o výměře 195 m
2
 v k.ú. Bezdědice … 294 

21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 25.350, - Kč s podmínkou, že kupující 

uhradí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

84/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

neschvaluje prodej části pozemku p. č. 132/2 zahrada o výměře cca 202 m
2
 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem panu … 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

85/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje koupi pozemku p. č. 1029/2 ostatní plocha o výměře 20 m
2
 v k. ú. Bělá pod Bezdězem od 

pana … 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. 

86/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje vzdání se předkupního práva ke koupi nemovitosti ve vlastnictví paní … 160 00 Praha 6, 

která je postavena na části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha ve vlastnictví Města Bělá pod 

Bezdězem. 

87/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje 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 ve výši 13.390,- Kč 

s podmínkou, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu i návrh na vklad do katastru 

nemovitostí. 
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88/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

neschvaluje 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. 

89/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje 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, paní …, 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. 

90/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje 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.  

91/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje 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 v Bělé pod Bezdězem, v předloženém znění.  

92/2021 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje 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.  

93/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

schvaluje přijetí dotace ve výši 92.807,- Kč ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na 

zpracování stavebně historického průzkumu bývalého augustiniánského kláštera v Bělé pod 

Bezdězem, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 

PSČ 150 21, Praha 5, v předloženém znění. 

94/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje 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 této 

dotace za podmínek dle předloženého vzoru. 
95/2021  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle § 119 odst. 3 c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 

platném znění, ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu vzniku, průběhu a stavu situace při 
revitalizaci území Vrchbělá v tomto rozsahu: 
- Časový sled událostí 
- Porovnání vkládaných pozemků se skutečností 
- Popis současného stavu a jeho vývoj 

 
 

 

Zvukový záznam se zveřejňuje na webových stránkách Města Bělá pod Bezdězem společně se zápisem z jednání 

ZM na dobu do příštího zvukového záznamu. 

 
 

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 18:40 hod.  
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V Bělé pod Bezdězem dne: 16. 09. 2021. 
 

 

 

 

 

    …………………………..          …………………………..   
                         Ing. Jaroslav Verner        Jan Sýkora       

                          starosta města                          místostarosta města 
 

 

Ověřovatelé: 

 

 
 

 

                              …………………………                                              ....……………………… 
   Jitka Tošovská                      Radek Pelc 

                 zastupitelka              zastupitel 
   

    


