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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 06/2022 konaného dne 07. 03. 2022 od 15:59 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

Ing. Jaroslav Verner, starosta města                                                                                          

Jan Sýkora, místostarosta města  

MUDr. Martin Zelený, člen rady – odchod       

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.92/2022) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 

 

Materiály z finančního odboru prezentovala Ing. Z. Poláková.  

 

3. Finanční 

a) Poskytnutí finančního daru pro Linku bezpečí, z.s., Praha 8 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.93/2022) 

 

b) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílů a zájmovou činnost v roce 2022 v kompetenci Rady města 

– programy č. 1, 2, 3 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.94/2022) 

 

c) Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních oddílu a zájmovou činnost v roce 2022 v kompetenci ZM – 

program č. 3. 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.95/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.96/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.97/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.98/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.99/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.100/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.101/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.102/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.103/2022) 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.104/2022) 
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d) Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Ing. P. Girgle – navrhuji vytvořit alokaci 3M,- Kč, město by mělo být připraveno pro případné krizové kroky 

v návaznosti na migrační vlnu způsobenou válkou na Ukrajině. Když nebude třeba, peníze nebudou čerpány. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.105/2022) 

 

e) Humanitární pomoc Ukrajině 

RM – diskutovala o tom, kterou z možných organizací město finančně podpoří. Byla navržena pomoc obyvatelům 

Ukrajiny prostřednictvím Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Jako další možná varianta byla navržena organizace Člověk 

v tísni. RM diskuzí dospěla po následném hlasování v poměru 2-4-1 v neprospěch organizace Člověk v tísni.  

                                           

Následně se přistoupilo k hlasování o výši pomoci prostřednictvím Velvyslanectví Ukrajiny ČR. 

 
Hlasování 7-0-0 (usnesení č.106/2022) 

 

SB 

a) Prodloužení nájemní smlouvy – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.107/2022) 

 

Do ZM postupuje materiál z finančních záležitostí 3c), 3d), 3e). 

 

 

Materiály z odboru RaMM prezentovala Ing. P. Rylichová. 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Zpracování ověřovací studie na odkanalizování obce Březinka 

Ing. P. Rylichová – studie nám pomůže zhodnotit možnost odkanalizování a do budoucna naplánovat řešení  

Ing. P. Girgle – pomůže nám to zodpovědně se rozhodnout, jestli ano či ne, a bez té studie to nepůjde 

J. Sýkora – vzhledem k finanční kondici města si nejsem jistý, zda je to do budoucna realizovatelné 

 

Hlasování 6-0-1 (usnesení č.108/2022) 

 

b) Zpracování projektové dokumentace na bezbariérový přístup na zámku (výtah) 

Ing. P. Rylichová – výtah zajistí jak bezbariérovost zámku, tak ale i pomoc při stěhování inventáře nebo výstavních 

věcí. Rozhodli jsme, že bychom nechali zpracovat projekt výtahu a poté čekali na dotační možnost. Není v našich 

silách vystavět výtah pouze z finančních prostředků města. Pokud není projekt, nelze žádat o dotaci.  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.109/2022) 

Majetek 

a) Přívod elektrické energie pro p. č. st. 1400 v k.ú. Bělá pod Bezdězem, SoSB 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.110/2022) 

 

b) Souhlas se změnou druhu pozemku (komunikace)  

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.111/2022) 

 

c) Žádost o odkup části městských pozemků – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.112/2022) 

 

d) Žádost o převedení nájemní smlouvy na část pozemku pod převlékárnou na koupališti – … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.113/2022) 
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e) Návrh prodejních cen městských pozemků pro rok 2022 

Ing. P. Rylichová – město dlouhodobě prodává pozemky za tabulkové ceny, je zde potenciál chovat se ekonomičtěji. 

Za odbor RaMM doporučuji zrušení tabulek a dělat odhady. Připraveno v synergii s požadavkem místostarosty Jana 

Sýkory. 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.114/2022) 

 

f) Narovnání majetkového stavu – …   

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.115/2022) 

 

g) Žádost o pronájem pozemku okolo převlékárny na koupališti … 

 

Hlasování 7-0-0 (usnesení č.116/2022) 

 

Po odprezentování předložených materiálů k projednání z odboru RaMM. Ing. P. Rylichová seznámila radní s novými 

informacemi týkající se Valdštejnského sálu a Zdravotního střediska. 

 

 

Do ZM postupuje materiál z majetkových záležitostí 4c), 4e), 4f). 

 

V 17:18 odešel z jednání RM MUDr. Martin Zelený. V této chvíli je přítomno 6 členů rady města. 

 

 

Materiály školství, TS a ostatní prezentoval místostarosta města Jan Sýkora. 

         

5. Školství 

MŠ 

a) Rozpočtová změna č.2/2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem 

 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.117/2022) 

 

b) Schválení účetní závěrky za rok 2021 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace 

 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.118/2022) 

 

c) Schválení hospodářského výsledku za rok 2021 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 

Návrh na převedení hospodářského výsledku do fondu rezerv a fondu odměn 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.119/2022) 

 

 

6. TS 

a) Účetní závěrka za r. 2021 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.120/2022) 

 

b) Hospodářský výsledek za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.121/2022) 

 

c) Vyřazení majetku Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.122/2022) 
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7. Ostatní 

a) Zápis z jednání Komise pro mládež a sport z 02. 03. 2022 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.123/2022) 

 

b) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

Hlasování 6-0-0 (usnesení č.124/2022) 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 07. 03. 2022 

 

92/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 07. 03. 2022. 

93/2022  Rada města zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 

5.000,-Kč na činnost Linky bezpečí z.s., Praha v roce 2022 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

o poskytnutí finančního daru s uvedeným žadatelem. 

94/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje poskytnutí 

dotací dle programů č. 1, 2, 3 schválených pro rok 2022 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu 

města podpisem veřejnoprávních smluv se zástupci jednotlivých žadatelů o dotaci. 

95/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro TJ Sokol Bělá pod Bezdězem – házená na celoroční 

činnost roku 2022 ve výši 300.000,- Kč.  

96/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění s TJ Sokol Bělá pod Bezdězem házená.  

97/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Table Tennis Club Bělá pod Bezdězem, z.s. na 

celoroční činnost roku 2021 ve výši 121.000,- Kč.  

98/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění s Table Tennis Club Bělá pod Bezdězem, z.s.  

99/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro 1. FC Bělá pod Bezdězem, z.s. na celoroční činnost 

roku 2021 ve výši 95.000,- Kč 

100/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění s 1. FC Bělá pod Bezdězem, z.s. 

101/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro SK Bělá pod Bezdězem, z.s. na celoroční činnost 

roku 2021 ve výši 300.000,- Kč 

102/202 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění s SK Bělá pod Bezdězem, z.s. 

103/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

poskytnutí dotace pro Baloon  Club Bílá Hlína, z.s. na jednorázovou akci „19. ročník Bělského 

balónového hemžení“ ve výši 20.000,- Kč 

104/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Baloon Club Bílá Hlína, z.s. 

105/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem dle zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění schválit rozpočtové opatření č. 2/2022. Příjmová část rozpočtu 

se navyšuje o částku ve výši 354.340,- Kč na 110.819.340,- Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o 

částku ve výši 4.654.340,- Kč na 162.804.154,-Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 51.984.814,- 

Kč. 

106/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

Zastupitelstvu města schválit finanční dar ve výši 200.000,-Kč na pomoc obyvatelům Ukrajiny 

prostřednictvím Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, Charlese de Gaulla 29, 160 00 Praha, č.ú.: 

304452700/0300. 
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107/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, ve 2. podlaží domu čp. …, Bělá pod Bezdězem paní … na tři 

roky, tj. do 30.4.2025. 

108/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí se 

záměrem zpracování ověřovací studie na možnosti odkanalizování obce Březinka a ukládá finančnímu 

odboru připravit rozpočtové opatření. 

109/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje variantu 

č. 2 bezbariérového řešení přístupu do zámku a souhlasí s projektováním této varianty. 

110/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 

s osazením nového elektroměrového rozvaděče a s umístěním přívodního kabelu do pozemku p. č. 2058/1 

v k.ú. Bělá pod Bezdězem v délce cca 4 m, v rozsahu dle předložené situace, v rámci přívodu elektrické 

energie pro pozemek st. p. č. 1400 v k.ú. Bělá pod Bezdězem, zároveň Rada města Bělá pod Bezdězem 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 

Bělá pod Bezdězem a …, 196 00 Praha 9 – Čakovice, v přeloženém znění. 

111/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí se 

změnou kultury pozemku p.č. 2873/2 orná půda o výměře 2.118 m2, pozemku p.č. 2871/7 orná půda o 

výměře 1.919 m2, pozemku p.č. 1141/2 orná půda o výměře 231 m2, pozemku p.č. 2093/6 orná půda o 

výměře 251 m2 a pozemku stp.č. 328/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, to vše v k.ú. Bělá 

pod Bezdězem na ostatní plocha, ostatní komunikace.  

112/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 2896/3 vodní plocha o výměře 912 m2 (podle 

geometrického plánu nově vzniklý pozemek p.č. 2896/39) a p.č. 472/3 lesní pozemek o výměře 22 m2 

(podle geometrického plánu nově vzniklý pozemek p.č. 472/5), to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

manželům …, 294 21 Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu 121.420,- Kč s podmínkou, že 

kupující uhradí vynětí z lesního půdního fondu i návrh na vklad do katastru nemovitostí.  

113/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem s nájemcem paní …, 273 06 Libušín, s platností od 01.04.2022 do 31.12.2024, za roční 

nájemné ve výši 300,- Kč + cena dvou permanentních vstupenek pro dospělé osoby ve výši 640,- Kč. 

114/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválit určování prodejní ceny městských pozemků podle zpracovaného odhadu na 

určení tržní hodnoty pozemku v místě a čase obvyklé nebo zpracovaného vyjádření o tržní hodnotě 

pozemku v návaznosti na velikosti pozemku a typu žádosti. 

115/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, doporučuje 

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku stp.č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 

v k.ú. Bělá pod Bezdězem manželům …, 294 21 Bělá pod Bezdězem s poznámkou, že kupní cena byla 

zaplacena již v roce 1989 a s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí.  

116/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část městského pozemku p.č. 2193/1 ostatní plocha o výměře 30 m2 

v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 

117/2022  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 roku 2021 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace. 

118/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění a § 28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 

schvaluje účetní závěrku za rok 2021 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace.  

119/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění a § 28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 

schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem za rok 2021 

ve výši 44.788,10 Kč a jeho převedení do rezervního fondu a fondu odměn dle předloženého návrhu. 

120/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění a § 28 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

schvaluje Účetní závěrku Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace za rok 

2021. 
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121/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění a 

§ 28 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 

schvaluje hospodářský výsledek Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace 

za rok 2021 ve výši 49.965,11 Kč a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu. 

122/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění, 

schvaluje vyřazení poškozených a zastaralých předmětů Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, 

příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 

123/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, bere na vědomí 

zápis Komise pro mládež a sport ze dne 02. 03. 2022. 

124/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje zapojení 

Města Bělá pod Bezdězem do mezinárodního projektu „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 

10. března 2022 na budově Městského úřadu Bělá pod Bezdězem. 

 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:30 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:50 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 11. 03. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


