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Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2022 konaného dne 24. 01. 2022 od 16:04 v zasedací místnosti MěÚ Bělá 

pod Bezdězem. 

 
Přítomni:         Omluveni:  

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

Jan Sýkora, místostarosta města      Iveta Orolínová, členka rady   

Mgr. Květuše Vernerová, 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 5 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 5-0-0 (usnesení č.19/2022) 

 

2. Kontrola usnesení – na vědomí 

 

 

3. Finanční 

a) Změna rozpisu rozpočtu č. 7/2021 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.20/2022) 

 

b) Žádost o sponzorský či finanční dar 

RM – neschvaluje finanční dar, ale souhlasí s možnou podporou maturitního plesu formou věcného daru (reklamní 

předměty města) 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.21/2022) 

 

4. RaMM 

Investice 

a) Žádost o vyjádření ke studii vedení sdělovacího optického kabelu 

 

Hlasování 2-3-0 

 

Materiál nebyl projednán.  

 

 

b) Příkazní smlouva, koordinátor BOZP – Rekonstrukce víceúčelového sálu 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.22/2022) 

 

c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, odvodnění zámku 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.23/2022) 
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d) Vybudování datové sítě na zámku – pro provozy v přízemí jižního křídla 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.24/2022) 

 

e) Pronájem prostor Základní umělecké škole od r. 2023 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.25/2022) 

 

Majetek 

a) Uzavření dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu se Zemědělskou společností Skalsko, s.r.o. 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.26/2022) 

 

b) Žádost o pronájem pozemků na Vrchbělé – BWC 2011 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.27/2022) 

 

c) Žádost o pronájem nebytového prostoru v DPS č.p. 385 po spol. PRS 9 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.28/2022) 

 

d) Souhlas s pronájmem hřiště třetí osobě – SK Bělá pod Bezdězem 

Ing. J. Verner – z mého pohledu nejde vůbec o hřiště. Principiálně jde o to, že to je nefér vůči lidem, kteří tu dělají 

házenou a fotbal. Dělají zde nábory dětí ve školách a pak se o ty děti starají od přípravky až po dorost. A 

v nejkritičtější době, kdy nejvíc začínajících sportovců tzv. sportovně umře, tak je právě může zlákat tento sport. Ze 

začátku jsem souhlasil, aby se ukázalo lidem, o co jde. Ale z dlouhodobého hlediska se mi to nezdá pro bělský sport 

vhodné. 

J. Sýkora – já jen uvedu některé věci na pravou míru. Že můžou zlákat nějaké dospělé hráče anebo jiné? 

Nepředpokládám to. Rozhodně si neberou děti do 18ti let, ale když někoho přestane bavit fotbal nebo házená např. ve 

25-ti letech, tak to přeci není o tom že si „krademe“ děti nebo dospělé, takhle to už dávno nefunguje. Co se týká týmu 

Green Raiders, tak mají v týmu 3 Běláky. Ověřil jsem si, že Ti nový, co s nimi trénují, nepřišli ani z bělské házené, ani 

z fotbalu. Není pravda, že nepracují s mládeží. Děje se tak již v některých školách např. v rámci tělesné výchovy. 

Může to fungovat v podstatě i jako doplňkový sport a jmenuje se to „Flag Football“. Dopředu jsem je upozornil, aby 

se nestalo přesně to, před čím varujete, takže vyžaduji, aby to v Bělé fungovalo buďto v synergii s místními sporty 

nebo vůbec. Stál jsem o to udělat anketu, ať si lidé řeknou sami, zda 3 zápasy amerického fotbalu ročně v Bělé chtějí. 

Pro americký fotbal v Bělé bylo více jak 95 % hlasujících. V případě, že zde budou působit déle, přejmenují se na 

BĚLÁ RAIDERS. Beru to jako atraktivní zpestření a jsem rád, že do Bělé přivádíme něco nového. 

 

 

Hlasování 3-2-0 

 

Materiál nebyl projednán.  

 

e) Zveřejnění záměru prodeje části městských pozemků – … 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.29/2022) 

    

5.   Správní 

a) Smlouvy o výpůjčce – jídlonosiče 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.30/2022) 

 

b) Výroční zpráva za rok 2021 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.31/2022) 
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c) Vyúčtování hospodaření pečovatelské služby v Bělé p.B. – rok 2021 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.32/2022) 

 

d) Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných aktivit 

   

Materiál odložen na příští jednání Rady města. 

 

Do ZM postupuje materiál ze správních záležitostí 5b). 

 

6.   Školství 

ZŠ 

a) Příspěvková organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem – cena obědů pro žáky a zaměstnance školy od  

1. 02. 2022 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.33/2022) 

 

b) Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z OP VVV 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.34/2022) 

 

7.   MKZ 

a) 4. rozpočtové opatření 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.35/2022) 

 

8.   TS 

a) TS Bělá p.B., p.o. - 3. rozpočtové opatření  

 

b) Prodej nákladního automobilu Multicar M25 

 

c) Prodej nakladače UNC - 060 + zařízení 

 

Materiály TS 8a),8b) a 8c) odloženy na příští jednání Rady města. 

  

 

9.   Ostatní 

a) Zápis z jednání kulturní komise ze dne 13. 01. 2022 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.36/2022) 

 

b) Počet zaměstnanců, personální záležitosti 

 

Hlasování 5-0-0 (usnesení č.37/2022) 

 

 

Diskuse: 

Ing. P. Girgle – požaduje doplnit stávající materiál týkající se počtu zaměstnanců o mandatorní výdaje 

RM – odsouhlasila termín pracovního jednání zastupitelstva města na 31. 01. 2022 od 17:00 

 

 

 

Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 24. 01. 2022 

 

19/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje program 

jednání rady města dne 24. 01. 2022. 
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20/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje změnu 

rozpisu rozpočtu č. ZR/7/2021 dle předloženého návrhu. 

21/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, neschvaluje 

finanční dar …, 294 21 Bělá pod Bezdězem na nákup cen do tomboly na maturitním plesu 4. ročníku 

zdravotnického lycea v Mladé Boleslavi konaného dne 04.03.2022. 

22/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje znění 

Smlouvy příkazní na zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci akce „Rekonstrukce Valdštejnského 

sálu na multifukční společenský sál včetně zázemí“, uzavíranou mezi Městem Bělá pod Bezdězem 

a společností BOZP-Konečný s. r. o., Smetanova 237, 277 01 Dolní Beřkovice, IČO: 03606805, 

v předloženém znění. 

23/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí s 

uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 05. 2020, týkajícího se zpracování žádosti o dotaci 

v rámci výzvy č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích uzavíranou v rámci Národního programu 

Životního prostředí, uzavíraného mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností LKA s.r.o., Jičínská 

226/17, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 07735405, v předloženém znění. 

24/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 

vybudování datové sítě v přízemí jižního křídla zámku a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci 

díla: „VYBUDOVÁNÍ DATOVÉ SÍTĚ na zámku v Bělé pod Bezdězem v místnostech přízemí jižního 

křídla budovy (2 provozy)“ za částku 21.824 Kč bez DPH.  

25/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

nájemné pro Základní uměleckou školu, 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 708 38 712, 

která bude využívat prostory v přízemí jižního křídla zámku, ve výši 100 Kč/měsíc + spotřebované 

energie, od 1. 1. 2023. 

26/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi městem Bělá pod Bezdězem, Masarykovo 

nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem a pachtýřem Zem. spol. Skalsko, s.r.o., IČ: 47534800, se sídlem 

Skalsko 141, 294 26 Skalsko zastoupené Ing. Vladimírem Novotným v předloženém znění.  

27/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 

pronájem pozemku p.č. 525/1 ostatní plocha a pozemku p.č. 523 ostatní plocha v k.ú. Vrchbělá od 

24.08.2022 do 29.08.2022 za nájemné ve výši 15.000, - Kč společnosti BWC 2011 s.r.o., Otokara 

Březiny 724, 250 82 Úvaly. 

28/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy s paní …, 294 21 Bělá pod Bezdězem na prostor sloužící podnikání ve 2. 

patře Domu s pečovatelskou službou čp. 385 v Bělé pod Bezdězem, o celkové výměře 18,72 m2 (15,21 

m2 kancelář a 3,51 m2 sociální zařízení), za roční nájemné ve výši 12.120, - Kč s inflační doložkou, a to 

od 01.02.2022 na dobu neurčitou, za účelem provozování pedikúry. 

29/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 2896/3 vodní plocha o výměře 912 m2 a p.č. 472/3 

lesní pozemek o výměře 22 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 
30/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje znění 

smlouvy o výpůjčce jídlonosiče a pověřuje starostu města k podepisování těchto smluv s klienty 

pečovatelské služby.     

31/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, bere 

na vědomí Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti v oblasti informací podle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění a doporučuje předložit Zastupitelstvu města Bělá pod 

Bezdězem.     

32/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, bere 

na vědomí výsledek hospodaření Pečovatelské služby v Bělé pod Bezdězem za rok 2021. 

33/2022 Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

schvaluje cenu obědů pro žáky a zaměstnance základní školy ve školní jídelně Základní školy Bělá pod 

Bezdězem s účinností od 1. 02. 2022 v předloženém návrhu. 
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34/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, schvaluje Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizaci čerpání finančních 

prostředků z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zjednodušený projekt ,,Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování,, dle důvodové zprávy. Výše podpory je 915 308,- Kč. 

35/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle § 102 odst.2 písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění, 

schvaluje 4. rozpočtové opatření Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 

organizace a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu. 

36/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, bere na vědomí 

zápis Kulturní komise ze dne 13. 01. 2022. 

37/2022  Rada města Bělá pod Bezdězem dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

- schvaluje aktuální počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 21 zaměstnanců (z toho dvě 

zaměstnankyně toho času na mateřské dovolené) dle předloženého schématu organizační struktury, 

- souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa na odboru rozvoje a 

majetku města, 

- schvaluje zřízení nového pracovního místa na finančním odboru – pozice finanční účetní dle 

předloženého návrhu, 

- zrušuje dočasné druhé pracovní místo na pozici referent životního prostředí, 

- požaduje převedení pracovního místa uklízečky DPS pod Technické služby města Bělá pod 

Bezdězem, s.r.o. 

 

 

 

Jednání Rady města Bělá p. B. skončilo v 17:09 hodin.  

Členové RM dále diskutovali záležitosti týkající se řízení města do 17:20 hodin.  

 

V Bělé pod Bezdězem dne 26. 01. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………            .……………………………. 

 

         Ing. Jaroslav Verner               Jan Sýkora 

       starosta města                                                           místostarosta města 


