
Ev. č.: 4731/2021; Č.j: ASIST/1952/2021/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. 25/2021 konaného dne 15. 11. 2021 od 16:01 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 

  

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.456/2021) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 

 

 

3. Finanční 

a) Rozpočet města a hospodářské činnosti na rok 2022 - návrh 
 

Bez usnesení 

 

SB 

a) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.457/2021) 

 

b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.458/2021) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.459/2021) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.460/2021) 

 

e) Přidělení bytu 4+1, č. 6, Zámek 2, Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.461/2021) 
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f) Přidělení bytu 1+1, č. 7, Lidová 775, Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.462/2021) 

 

g) Přidělení bytu 2+1, č. 1, Lidová 782, Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.463/2021) 

 

 

4. RaMM 

 

Majetek 

a) Smlouva o zřízení věcného břemene v ulici Táborová - ČEZ  

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.464/2021) 

 

5.   Školství 

MŠ 

a) Rozpočtová změna č. 1/2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.465/2021) 

 

6.   MKZ 

a) 2. rozpočtové opatření 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.466/2021) 

 

b) Použití knih pro potřeby propagace 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.467/2021) 

 

 

7.   Ostatní 

a) Odměny – ředitelé PO 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.468/2021) 

 

Diskuse: 

RM - prodiskutovala epidemiologickou situaci v ZŠ Bělá pod Bezdězem po provedeném preventivním testování 

Ing. P. Girgle - požádal o předložení požadovaných zpráv od MP a TS k novému systému řešení tříděného odpadu 

v termínu do příští RM 

J. Sýkora - požádal o koaliční setkání – rada se dohodla, že proběhne 29.11.2021 od 18:00 

 

 

    

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 15. 11. 2021 

 

456/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 15. 11. 2021. 

457/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3, ve 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … na jeden 

rok, tj. do 30.11.2022. 

458/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2, v 1. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … na jeden 

rok, tj. do 30.11.2022. 
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459/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1, v přízemí domu čp. …, Bělá pod Bezdězem panu … na tři roky, 

tj. do 30.11.2024. 

460/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1, v 1. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem panu … na jeden 

rok, tj. do 30.11.2022. 

461/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

přidělení bytu č.6, ve 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … (16 prohlídek, žádost o 

výměnu bytu od 7/2020) na jeden rok, tj. do 31.12.2022.  

462/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

přidělení bytu č. 7 ve 4. podlaží, domu čp. …, Bělá pod Bezdězem panu … (žádost od 11/2021) od 

17.11.2021 na dobu určitou do 28.02.2022 za nájemné ve výši 55,- Kč/m2. 

463/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

přidělení bytu č.1, v přízemí domu čp. …, Bělá pod Bezdězem panu … (2 prohlídky, žádost o výměnu od 

9/2021) na neurčito.  

464/2021 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-12-6026709/003 mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako 

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

465/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje 1. rozpočtové opatření roku 2021 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 

466/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění, 

schvaluje 2. rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu. 

467/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění, 

schvaluje Městským kulturním zařízením Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci použití 200 ks 

knih Takový byl Václav Trégl pro potřeby propagace dle předloženého návrhu.   

468/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje odměny 

pro ředitele příspěvkových organizací města za práci nad rámec funkčních náplní v předložené výši.  

   

                

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:58 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:35 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 18. 11. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 

 

 


