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Město Bělá pod Bezdězem
Z Á P I S

17. schůze Rady města Bělá pod Bezdězem, která se konaná dne 22. 8. 2022 od 16:00 v kanceláři
starosty města

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, Jan Sýkora, Iveta Orolínová, Radek Pelc, Mgr. Květuše Vernerová
Omluveni: Ing. Pavel Girgle
Dřívější odchod: MUDr. Martin Zelený
Hosté: Ing. Zdeněk Galetka, Ing. Pavlína Rylichová
Zapisovatel: Ing. Jana Vltavská

Úvodní text:

MUDr. M. Zelený se omluvil z účasti na části jednání RM, avizoval dřívější odchod v 16:30 hodin.

Program jednání:

A) Zahájení jednání
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení

B) Finanční odbor
3. Odměny pro členy a předsedy komisí rady města za rok 2022, kteří nejsou členy zastupitelstva
města
4. Odměny pro členy výborů zastupitelstva města za rok 2022, kteří nejsou členy zastupitelstva
města
5. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem
6. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem
7. Aktualizace přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb města Bělá pod Bezdězem,
příspěvková organizace – majetek svěřený k hospodaření
8. Rozpočtové opatření č. 5/2022
9. Změna rozpisu rozpočtu č. 3/2022
10. Žádost o mimořádný příspěvek na válec - Tenisový klub Bělá pod Bezdězem - Výsluní, z.s.

C) RaMM - Investiční záležitosti
11. Program regenerace - oprava rozdělení použitých prostředků
12. Systém parkování ve městě
13. Výběr dodavatela na VZMR - statika jižního křídla arkády a schodiště

D) RaMM - Majetkové záležitosti
14. Schválení směny městského pozemku v k.ú. Březinka pod Bezdězem s pozemkem Lesů ČR
15. Žádost o prodej nebo pronájem nemovitosti - bývalá školní družina
16. Ukončení nájemní smlouvy na kabinku -xxxxx
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17. Vzdání se předkupního práva, chata ev.č. 04, Pod Šibeňákem
18. Žádost o pronájem pozemku za stadionem - xxxxxxxx
19. Žádost o snížení či odpuštění nájemného za prostory užívané Muzeem Mladoboleslavska v Zámku
č.p. 1
20. Pronájem nebytového prostoru v ulici Mělnická č.p. 284, záměr vybudování posilovny
21. nabídka na místění Z-boxu ve městě

E) Správa bytů
22. Převod členských práv a povinností, odkoupení družstevního podílu - Dům 39 bytových jednotek,
Tyršova 1308, byt číslo C31, Bělá pod Bezdězem
23. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 4, Lidová 776
24. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 18, Husova 486
25. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 1, Berkova 179
26. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 14, Husova 486
27. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 7, Masarykovo nám. 25
28. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 1, Lidová 780

F) Správní odbor
29. Souhlas s přijetím finančního daru městu Bělá p.B. potažmo JSDH
30. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro zajištění sociální služby osobní asistence
31. Žádost o závoz vody jednotkou SDH na akci Hrady - Bezděz

G) Technické služby
32. Informace o čerpání rozpočtu TS města Bělá pod Bezdězem, p.o.

H) Podání na stůl
33. Oprava komunikace Za Vodojemem - prodloužení termínu dokončení stavby
34. Žádost o povolení stánku ČSSD v rámci předvolební kampaně

A) Zahájení jednání

1. Program jednání

usnesení č. 323/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje program
jednání rady města dne 22.08.2022

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

2. Kontrola usnesení

B) Finanční odbor

3. Odměny pro členy a předsedy komisí rady města za rok 2022, kteří nejsou členy
zastupitelstva města
Diskuze:

Rada města respektovala návrh výše odměn pro členy komisí tak, jak předložili předsedové
jednotlivých komisí Rady města a dále předsedům komisí, kteří nejsou zastupiteli, stanovila odměnu
za celoroční výkon této funkce ve výši 10.000,- Kč.
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usnesení č. 324/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje odměny pro členy a předsedy komisí rady města za rok
2022 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4. Odměny pro členy výborů zastupitelstva města za rok 2022, kteří nejsou členy
zastupitelstva města

usnesení č. 325/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny členům výborů
zastupitelstva města za rok 2022, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem

usnesení č. 326/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje schválit Dodatek č.9 ke Smlouvě o předání majetku k
hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod
Bezdězem, ze dne 17.6.2009 – navýšení hodnoty svěřeného majetku o stavbu oválu při ZŠ Máchova
ul. v částce 2.851.587,64,- Kč

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem

usnesení č. 327/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 ke Smlouvě o
předání majetku k  hospodaření, který je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská
škola Bělá pod Bezdězem, ze dne 17.6.2009, z důvodu navýšení hodnoty svěřeného majetku o částku
19.295.406,50,- Kč - budova MŠ Mladoboleslavská, vybavení interiéru MŠ Mladoboleslavská.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7. Aktualizace přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb města Bělá pod
Bezdězem, příspěvková organizace – majetek svěřený k hospodaření

usnesení č. 328/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Přílohy č. 1 ke
Zřizovací listině Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace – majetek
svěřený k hospodaření k datu inventarizace majetku 01.09.2022. Převod dokončených investic v
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celkové částce: 6.583.055,42,- Kč vč. DPH, převod svěřovaných pozemků v hodnotě 16.511,60,- Kč.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8. Rozpočtové opatření č. 5/2022

usnesení č. 329/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.
5/2022. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 8.948.394,02,- Kč na 130.894.588,45,-
Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 8.937.070,- Kč na 178.807.184,-Kč. Převaha
výdajů nad příjmy je ve výši 47.912.595,55,- Kč.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9. Změna rozpisu rozpočtu č. 3/2022

usnesení č. 330/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. ZR/3/2022 dle předloženého
návrhu.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10. Žádost o mimořádný příspěvek na válec - Tenisový klub Bělá pod Bezdězem - Výsluní,
z.s.
Diskuze:

Rada města prodiskutovala žádost Tenisového klubu, shodla se na zbytečnosti nákupu vibračního
válce pro klub, protože s ním disponují Technické služby, které vždy po předchozí domluvě válec
klubu zapůjčí.
J. Sýkora, místostarosta navrhl zřízení rezervačního kalendáře za účelem snadné a přehledné
rezervace zájemců o tenis na kurtech.

usnesení č. 331/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na nákup vibračního
válce Tenisovému klubu Bělá pod Bezdězem - Výsluní, z.s., IČ 42718295 z důvodu možnosti zápůjčky
obdobného válce z Technických služeb města Bělá pod Bezdězem, p.o.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

C) RaMM - Investiční záležitosti

11. Program regenerace - oprava rozdělení použitých prostředků
Diskuze:

V 16:47 před hlasováním o tomto bodu odešel s jednání MUDr. M. Zelený - počet přítomných
hlasujících - 5 členů RM.
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usnesení č. 332/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem revokovat
usnesení č. 29/2022 ze dne 23.03.2022 a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit využití a
rozdělení státní finanční dotace od Ministerstva kultury ve výši 530.000,- Kč v rámci Programu
Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2022 na realizaci akcí
„Bělá pod Bezdězem – radnice se šatlavou č.p. 90, rejstř. č. ÚSKP 42135/2-1462 – obnova
kamenného soklu radnice“ -  výše příspěvku MK  47.000,- Kč, „Bělá pod Bezdězem – restaurování
sloupu se sochou Panny Marie, rejstř. č. ÚSKP 13977/2-1464“  - výše příspěvku MK 217.000,- Kč,
„restaurování pomníku padlým Na Stráž, rejstř. č. ÚSKP 21267/2-1461“ – výše příspěvku 103.000,-
Kč a „dům čp. 2 v areálu zámku – výměna oken I. etapa“ – výše příspěvku 163.000,- Kč.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12. Systém parkování ve městě

usnesení č. 333/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem souhlasí se zavedením systému parkovišť s parkovacím kotoučem ve
městě na vybraných parkovacích plochách.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13. Výběr dodavatela na VZMR - statika jižního křídla arkády a schodiště

usnesení č. 334/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem rozhoduje že nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Statické zajištění arkády a schodišťové věže jižního křídla zámku v Bělé pod Bezdězem II" je
nabídka společnosti Strateg group s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou 362, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou, IČO: 17201411 s nabídkovou cenou 2.912.597,74 Kč + DPH a zároveň rada města
souhlasí s podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

D) RaMM - Majetkové záležitosti

14. Schválení směny městského pozemku v k.ú. Březinka pod Bezdězem s pozemkem
Lesů ČR

usnesení č. 335/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 674/2
ostatní plocha o výměře 10.581 m2 v k.ú. Březinka pod Bezdězem ve vlastnictví Města Bělá pod
Bezdězem za pozemek p.č. 673/1 ostatní plocha o výměře 6.175 m2 v k.ú. Březinka pod Bezdězem ve
vlastnictví ČR, s právem hospodařit Lesy ČR s doplatkem ve prospěch Města Bělá pod Bezdězem ve
výši 132.180,- Kč a zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu
č. SML-00096-2022-239 v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
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15. Žádost o prodej nebo pronájem nemovitosti - bývalá školní družina

usnesení č. 336/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem neschválit
prodej nemovitosti čp. 185 v Jenečské ulici, Bělá pod Bezdězem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16. Ukončení nájemní smlouvy na kabinku -xxxxx

usnesení č. 337/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na kabinku na koupališti v
Bělé pod Bezdězem s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 294 21 Bělá pod Bezdězem, a to
dohodou k 31.08.2022, zaplacením nájemného za rok 2022 ve výši 100,- Kč a prominutí platby za dvě
permanentky ve výši 640,- Kč.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17. Vzdání se předkupního práva, chata ev.č. 04, Pod Šibeňákem

usnesení č. 338/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem doporučuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem vzdát se
předkupního práva ke koupi nemovitosti chaty č.e. 04 ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
Mládežnická 960, 289 12 Sadská, která je postavena na stavebním pozemku stp.č. 2178 v k.ú. Bělá
pod Bezdězem, ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18. Žádost o pronájem pozemku za stadionem - xxxxxxxx

usnesení č. 339/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje pronájem pozemku p.č. 1000/11 trvalý travní porost o
výměře 372 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nerudova 443, 294 21 Bělá pod
Bezdězem k využití jako zahrada za nájemné ve výši 112,- Kč/rok a zároveň schvaluje nájemní
smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19. Žádost o snížení či odpuštění nájemného za prostory užívané Muzeem
Mladoboleslavska v Zámku č.p. 1

usnesení č. 340/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem neschvaluje snížení ani odpuštění nájemného za prostory užívané
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Muzeem Mladoboleslavska v Zámku čp.1.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20. Pronájem nebytového prostoru v ulici Mělnická č.p. 284, záměr vybudování posilovny

usnesení č. 341/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem souhlasí s pronájmem části nebytového prostoru v č.p. 284 o výměře
130 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chotětov dle podané žádosti a pověřuje odbor
RaMM přípravou budoucí nájemní smlouvy, rada města dále souhlasí s investičním záměrem
rekonstrukce části objektu č.p. 284 za účelem rekolaudace objektu na posilovnu a zároveň rada
města doporučuje zastupitelstvu města přijmout rozpočtové opatření za účelem rekonstrukce tohoto
objektu.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21. nabídka na místění Z-boxu ve městě

usnesení č. 342/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem souhlasí s umístěním Z-boxu společnosti Zásilkovna v Bělé pod
Bezdězem a pověřuje odbor RaMM jednáním o možných lokalitách pro umístnění a přípravou
nájemní smlouvy.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

E) Správa bytů

22. Převod členských práv a povinností, odkoupení družstevního podílu - Dům 39
bytových jednotek, Tyršova 1308, byt číslo C31, Bělá pod Bezdězem

usnesení č. 343/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem souhlasí s převodem členského podílu v bytovém družstvu Dubina II.
spojeným s právem užívání bytu č. C31, Tyršova 1308, Bělá pod Bezdězem z manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že dohoda o převodu členských práv
a povinností a nová nájemní smlouva k předmětnému bytu bude plně respektovat příslušná
ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu bytového domu a Dohody o hospodaření se
společnou věcí.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 4, Lidová 776

usnesení č. 344/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, ve 2. podlaží
domu č. p. 776, ulice Lidová, Bělá pod Bezdězem panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
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xxxxxxxxxxxxxxxxx na půl roku, tj. do 28.02.2023.

Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0

24. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 18, Husova 486

usnesení č. 345/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 18, ve 3. podlaží
domu č. p. 486, ulice Husova, Bělá pod Bezdězem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxna tři roky, tj. do
30.09.2025.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 1, Berkova 179

usnesení č. 346/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, v 1. podlaží
domu č. p. 179, ulice Berkova, Bělá pod Bezdězem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxna neurčito.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 14, Husova 486

usnesení č. 347/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, ve 3. podlaží
domu č. p. 486, ulice Husova, Bělá pod Bezdězem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxna tři roky, tj. do 31.08.2025.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 7, Masarykovo nám. 25

usnesení č. 348/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, ve 2. podlaží
domu č. p. 25, ulice Masarykovo nám., Bělá pod Bezdězem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na tři roky, tj. do
31.8.2025.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 1, Lidová 780

usnesení č. 349/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, v 1. podlaží
domu č. p. 780, ulice Lidová, Bělá pod Bezdězem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na tři roky, tj. do
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30.09.2025.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

F) Správní odbor

29. Souhlas s přijetím finančního daru městu Bělá p.B. potažmo JSDH

usnesení č. 350/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem souhlasí souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 51.000,- Kč od
společnosti NET4GAS, s.r.o. Praha 4 - Nusle. Tento dar je určen na obnovu ochranných obleků pro
JSDH Bělá p.B. Zároveň pověřuje starostu města k podpisu darovací smlouvy.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

30. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro zajištění sociální služby osobní
asistence

usnesení č. 351/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.640,-
Kč poskytovateli sociálních služeb Jistoty Domova, z.ú. Mladá Boleslav na zajištění dostupnosti
sociální služby osobní asistence. Zároveň pověřuje vedoucí finančního odboru k přípravě
rozpočtového opatření.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

31. Žádost o závoz vody jednotkou SDH na akci Hrady - Bezděz

usnesení č. 352/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje společnosti Nedomyšleno s.r.o. Praha - Hubočepy závoz
vody Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Bělá pod Bezdězem na akci Hrady - Bezděz ve
dnech 31.8. do 4.9.2022 dle předložené cenové kalkulace.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

G) Technické služby

32. Informace o čerpání rozpočtu TS města Bělá pod Bezdězem, p.o.

usnesení č. 353/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem bere na vědomí čerpání rozpočtu Technických služeb města Bělá
pod Bezdězem, příspěvkové organizace za 1. pololetí 2022. Náklady jsou k 30.6.2022 v částce
14.414.561,-Kč, výnosy 15.537.776,-Kč.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
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H) Podání na stůl

33. Oprava komunikace Za Vodojemem - prodloužení termínu dokončení stavby

usnesení č. 354/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
174/2022/RaMM, uzavíraného mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností COLAS CZ a.s.,
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, týkajícího se prodloužení termínu realizace, v
předloženém znění.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

34. Žádost o povolení stánku ČSSD v rámci předvolební kampaně

usnesení č. 355/2022

Rada města Bělá pod Bezdězem schvaluje bezúplatné užití veřejného prostranství na Masarykově
náměstí v Bělé pod Bezdězem v termínu 14.9.2022 od 13:00 do 17:00 hodin za účelem uskutečnění
předvolební kampaně České strany sociálně demokratické a nezávislých kandidátů dle předložené
žádosti.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Diskuze:

Žádost TTC Bělá pod Bezdězem o finanční příspěvek na úpravu herny v objektu budovy Na střelnici.
Ing. J. Verner, starosta vznesl dotaz na rozsah provedených prací.
MUDr. M. Zelený, radní a J. Sýkora, místostarosta informovali o rozsahu provedených prací.
MUDr. Zelený požádal o přípravu materiálu k projednání Zastupitelstvem města.  Materiál připraví
Finanční odbor - přidělení investičního příspěvku spolku, odbor RaMM doplní k materiálu
podrobnější informace a doklady o rozsahu prací.

Informace týkající se přípravy školního roku 2022/2023 v ZŠ Bělá pod Bezdězem
Ing. Z. Galetka, ředitel ZŠ:

Poskytl RM informace o průběhu příprav zahájení nového školního roku 2022/2023.
Oznámil, že by do ZŠ mělo nastoupit 493 žáků, kteří budou rozděleni do 23 tříd, z toho na prvním
stupni bude tříd 13 a na stupni druhém tříd 10. Cca 10 % žáků jsou inkludované děti.
K vzdělávání na ZŠ se přihlásilo 11 žáků z Ukrajiny, kteří budou rozděleni do již existujících tříd.
Šest žáků bude na prvním stupni a pět na druhém stupni.
Proběhla diskuze o přípravě nového školního roku a následně byli zodpovězeny dotazy.
J. Sýkora a MUDr. M. Zelený vznesli dotazy zda jsou personálně zajištěny všechny předměty,
zejména TV, Matematika a Anglický jazyk. Ředitel ZŠ reagoval, že výuka v tuto chvíli pokryta je,
nicméně pedagogy s příslušnou kombinací aprobací vyhledává.  
Ing. J. Vltavská, tajemnice - po dohodě se ZŠ bude v rámci příprav voleb do školské rady školou
prověřena možnost zapojení systému Bakaláři pro hlasování, následně budou aktualizovány potřebné
dokumenty a stanoven termín jejich konání (pravděpodobně 11/2023).
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Smlouva na dodávku plynu

Rada města na základě informací od úřadu prodiskutovala situaci ohledně smlouvy na dodávky
plynu. Stávající platná smlouva končí 31.12.2022. Vzhledem k rostoucím cenám na trhu a výši
spotřeby cca 1000 MWh ročně je zřejmé, že se nadále nebude jednat o veřejnou zakázku malého
rozsahu a novou smlouvu je nutné uzavřít dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro vypsání
výběrového řízení je nutno rozhodnout zda bude poptána tzv. SPOTová cenu a soutěžit pouze marži
obchodníka (účtuje se vždy aktuální cena + vysoutěžená marže), nebo se bude poptávat fixovaná
cena na 1 - 3 roky. RM se přiklonila k fixované ceně na 1 rok. Odbor RaMM zahájí přípravu
zadávacího řízení, bude sledovat situaci na trhu a informovat RM o připravované zakázce.

Ing. Jana Vltavská, tajemnice informovala o provedených šetření a zjištění ohledně vraku na Pražské
ulici, vrak stojí na cizím pozemku mimo komunikaci, bude následovat řešení dle zákona o odpadech.

Ing. Jaroslav Verner, starosta informoval RM o jednání s Českou poštou, a.s. a o možném přesunu
pobočky pošty do nových prostor v č.p. 25, Masarykovo náměstí.
 

Jednání Rady města Bělá pod Bezdězem skončilo v 17:45 hodin

 

V Bělé pod Bezdězem dne 26. 8. 2022

 

....................................................
Ing. Jaroslav Verner

starosta města

....................................................
Jan Sýkora

místostarosta města

 


