
Ev. č.: 5149/2021; Č.j: ASIST/2101/2021/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 1 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 
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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 28/2021 konaného dne 20. 12. 2021 od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

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

Jan Sýkora, místostarosta města       

Mgr. Květuše Vernerová, členka rady  

Iveta Orolínová, členka rady         

Ing. Pavel Girgle, člen rady      

Radek Pelc, člen rady                                                                                           

  

                   

                                                                                                                         

Ostatní přítomní: Ing. Jana Vltavská, tajemnice MÚ, Kristina Loukotková, asistentka starosty 

  

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 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 6-0-0 (usnesení č.517/2021) 

 

 

2. Finanční 

a) Výzvy k podávání žádostí o dotace v roce 2022 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.518/2021) 

SB 

a) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.519/2021) 

 

b) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.520/2021) 

 

c) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.521/2021) 

 

d) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.522/2021) 

 

e) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.523/2021) 
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3. RaMM 

Investice 

a) Souhlas se stavbou a umístěním dešťové kanalizace, Bělská investiční 

Diskuse: vzhledem k vyjádření názoru většiny radních týkající se nespokojenosti spolupráce se společností Bělská 

investiční s.r.o., nebylo k výše předloženému materiálu přijato usnesení 

Hlasování 2-3-1 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

b) VZ rozšíření městského kamerového systému – posunutí termínu realizace   

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.524/2021)

       

4. Školství 

MŠ 

a) Schválení Střednědobého výhledu 2023 - 2025 Mateřské školy Bělá pod  Bezdězem, příspěvkové organizace 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.525/2021) 

 

b) Schválení rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2022 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace. 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.526/2021) 

 

ZŠ 

a) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2025 – ZŠ Bělá p.B., p.o. 

Schválení rozpočtu a závazných ukazatelů na rok 2022 Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace.  

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.527/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.528/2021) 

 

5. MKZ 

a) Čerpání fondu investic 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.529/2021) 

 

b) 3. rozpočtové opatření 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.530/2021) 

 

c) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2025 – MKZ, p.o. 

Rozpočtové tabulky Městských kulturních zařízení města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 

2022 

J. Sýkora – ve výhledu se nelze dostat během 3 let k navýšení rozpočtu MKZ o 33% současné alokace 

 

Hlasování 5-1-0 (usnesení č.531/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.532/2021) 

 

6. TS 

a) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2025 – TS, p.o. 

Rozpočtové tabulky Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2022 

Ing. P. Girgle – hlasování se zdržuji, nejprve si chci s ředitelem TS Ing. J. Šimůnkem vyjasnit a rozklíčovat výnosové 

položky uvedené v předloženém materiálu 

Hlasování 5-0-1 (usnesení č.533/2021) 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.534/2021) 
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Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 20. 12. 2021 

 

517/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 20. 12. 2021. 

518/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje: 

a) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu spolkového života z rozpočtu města Bělá pod 

Bezdězem na r. 2022 

                   Dotační program č. 1, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost 

b) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit vzdělávání dětí a mládeže 

z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2022 

Dotační program č. 2, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost 

c) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu sportu z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na  

 r. 2022 

Dotační program č. 3, podprogramy: Jednorázové sportovní akce, celoroční činnost, podpora 

sportovních zařízení 

519/2021 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 1. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … na jeden 

rok, tj. do 31.01.2023. 

520/2021  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 31.12.2022. 

521/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č.12, ve 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní …na 

jeden rok, tj. do 31.12.2022. 

522/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č.9, ve 3. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem panu … na tři 

roky, tj. do 31.12.2024. 

523/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4, ve 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … na jeden 

rok, tj. do 31.12.2022. 

524/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí se 

zněním kupní smlouvy uzavírané mezi městem Bělá pod Bezdězem a společností KH servis a.s., se 

sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, IČO: 45279748, v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

městského kamerového systému“, kdy došlo k úpravě smluvních podmínek týkajících se posunutí 

termínu ukončení realizace do 31.01.2022. 

525/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled 2023 - 2025 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem. 

526/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem na rok 2022. 

527/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled nákladů a výnosů na roky 2022-2025 příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem. 

528/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem na rok 2022. 

529/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění, 

schvaluje čerpání fondu investic Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace ve výši 6.343,- Kč na pořízení modelu města dle předloženého návrhu. 

530/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění, 

schvaluje 3. rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu. 
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531/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled nákladů a výnosů na roky 2022-2025 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod 

Bezdězem. 

532/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2022 dle předloženého 

návrhu. 

533/2021  Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý 

výhled nákladů a výnosů na roky 2022-2025 Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace dle předloženého návrhu.  

534/2021 Rada města Bělá pod Bezdězem  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,  a zákona číslo 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet 

Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace na rok 2022 dle předloženého 

návrhu. 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:51 hodin.  

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne 21. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


