
Ev. č.: 223/2022; Č.j: ASIST/79/2022/Loukotková 
spis.  znak: 101.2.2, A/10 

- 1 - Zapsala: K. Loukotková, asist. 

Kontrola: Ing. J. Vltavská, taj. 

 
 

 

Zápis z mimořádného jednání Rady města Bělá p. B. č. 2/2022 konaného dne 12. 01. 2022 od 16:00 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, tajemnice 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.16/2022) 

 

2. Ostatní 

a) Pověření Mgr. Jana Drábka k vykonávání práva podle § 155 zákona o obchodních korporacích vůči společnosti 

BĚLSKÁ INVESTIČNÍ s.r.o. 

 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.17/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.18/2022) 

 

 
 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 12. 01. 2022 

 

16/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 12. 01. 2022. 

17/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 

aby Mgr. Jan Drábek, nar. 22. 2. 1993, bytem: V Středu 152/9, 160 00 Vokovice, Praha 6, z advokátní 

kanceláře Mgr. Pavla Jandy, vykonal právo města jako společníka společnosti BĚLSKÁ INVESTIČNÍ, 

s.r.o., podle § 155 zákona o obchodních korporacích, a aby požadoval od společnosti předložení 

následujících dokumentů: 

- znění územního souhlasu, případně jiného rozhodnutí podle stavebního zákona, na základě kterého 

probíhá činnost společnosti na pozemcích, které město do společnosti vložilo, 

- přehled smluv, které společnost uzavřela od počátku své existence, 

- přehled faktur s hodnotou nad 100.000 Kč, které společnost přijala od začátku roku 2021, 

- předložení rozvahy a výsledovky společnosti za aktuální účetní období ve stavu ke konci posledního 

uzavřeného měsíce a aby město jako společníka při nahlédnutí do dokumentů zastupoval. 
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18/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dále pověřuje Mgr. 

Jana Drábka, nar. 22. 2. 1993, bytem: V Středu 152/9, 160 00 Vokovice, Praha 6, z advokátní kanceláře 

Mgr. Pavla Jandy, aby dle svého zvážení a dle vyhodnocení předložených dokumentů požadoval 

předložení dalších dokumentů, které mohou být potřebné k vyhodnocení fungování společnosti a jejích 

orgánů a které mohou být potřebné k dalšímu výkonu práv města jako společníka, a aby v tomto smyslu 

dále jednal vůči společnosti a nahlížel i do takto vyžádaných dokumentů. 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 16:15 hodin.  

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne 12. 01. 2022. 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

          Ing. Jaroslav Verner              Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


