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       Zápis  
z 08. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 23. 11. 2022 od 17:00 hod. v klubu Základní 

školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. 
 

Přítomni: 

Tošovská Jitka – starostka 

Hýbner Dušan – místostarosta 

Dubec Roman  
Dušek Roman, DiS. – příchod v 17:06 
Fejfar Radek, Bc. 
Hentek Lukáš 
Horčička Matouš 
Horčičková Petra, Mgr. 
Husáková Barbora, Dis. 

Kaňka Luděk                                                        
Lomoz Milan, Ing. 
Mencl Martin, Mgr. 
Orolínová Iveta 
Šimůnek Libor, Mgr., MPA 
Toman Martin  
Verner Jaroslav, Ing. 
Vernerová Květuše, Mgr. 
Voleman Lukáš 

Jirdásek Miloš               Vrabec Karel 

Kaloč Ondřej, Ing. 

 

Omluveni: Dušek Roman, DiS. – omluven ze začátku jednání – příchod 17:06. 
 

Ostatní přítomní: Ing. J. Vltavská, tajemnice MěÚ, K. Svobodová – sekretariát vedení města, K. Umáčená, 

vedoucí SO, Ing. Z. Poláková, vedoucí FO, Ing. P. Rylichová, vedoucí RaMM. 
 

I.  

Zahájení jednání 

 
Starostka města Jitka Tošovská přivítala všechny přítomné zastupitele a občany na jednání zastupitelstva města 

v novém složení pro volební období 2022–2026.  Konstatovala, že byly dodrženy všechny zákonné povinnosti 

ohledně jeho svolání. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako 

veřejné, o místě, času a programu jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. 
 

Dále konstatovala, že na začátku zasedání je dle prezenční listiny přítomno 20 zastupitelů, jeden je nepřítomen 

a zároveň omluven. Jednání je tedy usnášeníschopné. Upozornila, že je pořizován zvukový záznam pro účely 

vyhotovení zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. Neupravený zvukový 

záznam bude zároveň se zápisem z jednání umístěn na webové stránky města na dobu do příštího jednání 

zastupitelstva města.  
 

V 17:06 přišel na jednání ZM Roman Dušek, DiS. V této chvíli je přítomných všech 21 zastupitelů města. 

 

Starostka informovala, že zápis z jednání ustavujícího ZM byl zveřejněn na úřední desce, vývěskách a 

internetových stránkách města. K tomuto zápisu nebyla doposud vznešena žádná připomínka, a proto byl tento, 

dle § 7 odst. 4 Jednacího řádu, schválen. 

 

Starostka města přistoupila ke složení slibu pana M. Jirdáska, který byl nepřítomen na Ustavujícím zasedání 

dne 19.10.2022, kde slib skládali ostatní zastupitelé. Konstatovala, že p. Jirdáskovi bylo před zahájením 

jednání předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva a byla ověřena jeho totožnost.  

 

Následně byl zopakován postup, dle kterého složí pan Jirdásek svůj slib. Ing. Jana Vltavská, tajemnice MěÚ, 

slib přečetla a pan Jirdásek pronesl ,,slibuji‘‘ a podepsal podpisový arch. Jitka Tošovská, starostka, 

konstatovala, že pan Jirdásek složil slib a může se tedy ujmout svého mandátu. 

 

Po složení slibu bylo přistoupeno k samotnému jednání ZM.  

 

Starostka požádala o navržení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva. 
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Ověřovateli byli navrženi:   

Ing. Ondřej Kaloč 
Mgr. Libor Šimůnek, MPA  
 

         Hlasování 21-0-0 
   (H1-uvedeno v přehledu hlasování) 

 

Jednání pokračovalo zvolením členů návrhové komise.  
 

Za členy návrhové komise byli navrženi: 
Mgr. Martin Mencl – předseda 
Roman Dubec– člen 
Bc. Radek Fejfar – člen 

   
         Hlasování 21-0-0 
         (H2-uvedeno v přehledu hlasování) 
 

Kontrolou nad sčítáním hlasů a vyhotovení zápisu byla pověřena Kristýna Svobodová a Kateřina Umáčená.                                                                                                               
 

Navržený program jednání:  
 

1. Zahájení 

2. Interpelace občanů 

3. Kontrola usnesení 

4. Finanční záležitosti 

a) Plnění rozpočtu k 31. 08. 2022 

b) Plnění rozpočtu k 30. 09. 2022 

c) Plnění rozpočtu k 31. 10. 2022 

d) Žádost o příspěvek na rekonstrukci vnitřní části budovy – TTC Bělá pod Bezdězem 

e) Dodatek č. 9 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření – ZŠ Bělá pod Bezdězem 

f) Rozpočtové opatření č. 8/2022 

g) Přehled schválených rozpočtových opatření ve volebním mezidobí 

5. Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

a) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, p. o. 

b) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření – MŠ Bělá pod Bezdězem 

6. Různé 

a) Návrh složení výborů 

b) Kompetence místostarosty města 

7. Interpelace občanů a zastupitelů 

     8. Závěr  

 

 Paní starostka dala hlasovat o předloženém programu.  

           Hlasování 21-0-0 

           (H3 – uvedeno v přehledu hlasování) 

         
II. 

                 Interpelace občanů  
 

Nikdo z přítomných občanů nevznesl dotaz. 
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III. 
Kontrola usnesení 

 

Tajemnice MÚ Ing. Jana Vltavská podala komentář ke kontrole usnesení, která jsou v řešení. 
 

 

IV. 
            Finanční záležitosti 
 

a) Plnění rozpočtu k 31. 08. 2022 
 

Bez dotazů a připomínek. 

 

       Hlasování 21-0-0 (usnesení č.88/2022) 
 

 

b) Plnění rozpočtu k 30. 09. 2022 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

       Hlasování 21-0-0 (usnesení č.89/2022) 
 

 

c) Plnění rozpočtu k 31. 10. 2022 
 

Bez dotazů a připomínek. 
       Hlasování 21-0-0 (usnesení č.90/2022) 

 

 

d) Žádost o příspěvek na rekonstrukci vnitřní části budovy – TTC Bělá pod Bezdězem 
 

Diskuze: 

Ing. Verner, Mgr. Vernerová – vyjádřily společný nesouhlas se schválením tohoto bodu z důvodu nesprávného 

postupu pří realizaci projektu. 

Starostka, J. Tošovská – konstatovala, že na posledním ZM byl bývalým zastupitelstvem tento materiál odložen 

z důvodu doplnění některých informací. Požádala M. Horčičku, aby se vyjádřil k tomuto bodu. 

M. Horčička – souhlasí s tím, že postup nebyl správný, ale konstatoval, že se během svého působení na MÚ podílel 

na kontrolách tohoto objektu a úpravy jsou skutečně provedeny a působí kvalitně. 

Ing. Lomoz – požádal p. Kaňku, aby se vyjádřil k tomuto bodu.  

L. Kaňka – konstatoval, že tímto postupem klub v minulosti realizoval opravy sociálního zařízení a uznal, že 

postup nebyl správný, ale on o tom nevěděl. Informoval o tom, že chtěl opravy realizovat ze sponzorského daru, ale 

protože se to nepodařilo, požádal o pomoc město. 

Ing. Lomoz – konstatoval, že v každém případě mělo nejdřív dojít ke komunikaci s MÚ a informovat, že je v jeho 

objektu naplánována oprava a až poté rekonstrukci zahájit. 

L. Kaňka – vyjádřil souhlas s Ing. Lomozem. Konstatoval, že příště bude zvolen správný postup, ale podotkl, že 

oprava byla nutná, protože některé části budovy nebyly opraveny řadu let.  

I. Orolínová – konstatovala, že TTC je aktivní klub, do kterého chodí spoustu dětí a oprava je vítána, i když postup 

nebyl zcela správný. 

K. Vrabec – podpořil tento bod, s tím, že klub často navštěvuje a oprava byla přínosem. 

J. Tošovská – informovala ZM, že RM tento bod projednala a doporučuje ZM žádost o příspěvek schválit. 

 

 

      Hlasování 17-2-2 (usnesení č.91/2022) 
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e) Dodatek č. 9 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření – ZŠ Bělá pod Bezdězem 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování 21-0-0 (usnesení č.92/2022) 
f) Rozpočtové opatření č. 8/2022 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

   Hlasování 21-0-0 (usnesení č.93/2022) 
 

g) Přehled schválených rozpočtových opatření ve volebním meziobdobí 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

          Informace na vědomí. 

 

 

 V. 
Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, p. o. 

 

a) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, p. o. 

 

Výmaz odloučeného pracoviště MŠ Pražská ze Školského rejstříku.      

        

                 Hlasování 21-0-0 (usnesení č.94/2022) 

 

Úprava kapacity MŠ dle skutečnosti – Jde o snížení kapacity ze současných 234 dětí na 209 dětí. - Původní 

kapacita 234 zahrnuje jak pracoviště na Pražské, tak nové pracoviště v Mladoboleslavské z důvodu nedávného 

souběhu v okamžiku zapisování pracoviště Mladoboleslavská.                         

                    Hlasování 21-0-0 (usnesení č.95/2022) 

 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ – zakomponování výše schválených bodů.                         

       Hlasování 21-0-0 (usnesení č.96/2022) 

            
 

Bez dotazů a připomínek.  
 

 

b) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření – MŠ Bělá pod Bezdězem 
 

Bez dotazů a připomínek. 
Hlasování 21-0-0 (usnesení č.97/2022) 

 

 

VI. 
Různé 

 

a) Návrh složení výborů 
 

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem jmenuje za řadové členy finančního výboru: 

Mgr. Jarmilu Nedbalovou 

Lucii Mlynářovou 

Miroslavu Kabátníkovou 

Romana Duška, DiS. 

                    Hlasování 21-0-0 (usnesení č.98/2022) 
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Zastupitelstvo Bělá pod Bezdězem jmenuje za řadové členy kontrolního výboru: 

Jiřího Valce 

Miloše Jirdáska 

Mgr. Petru Horčičkovou 

Pavla Pateru 

 

Bez připomínek. 

                            Hlasování 21-0-0 (usnesení č.99/2022) 

 

b)  Kompetence místostarosty města 
 

Bez dotazů a připomínek. 

              Hlasování 17-0-4 (usnesení č.100/2022) 

 

VII. 
 

        Interpelace občanů a členů zastupitelstva 
Diskuze: 

Občané:                                                                                   

Občanka žijící u České Brány informovala o vyřešení situace s opadávající Českou Bránou, na kterou 

upozorňovala na minulém jednání ZM, o naleznutí důvodu a následném úspěšném vyřešení situace s ucpaným 

kanálem v Tutově ulici, o nevyhovující situaci se schody u České Brány (stékání vody po fasádě jejího domu), o 

špatné situaci s povrchy v ulicích u České Brány. Upozornila na nedostatek restauračních zařízení ve městě a na 

absenci obchodu s potravinami v centru města. Nakonec vyjádřila velkou spokojenost s kulturním a sportovním 

programem, který byl tento rok uspořádán. 

Další občan se přidal k tématu absence obchodů s potravinami a restauračního zařízení v centru. Dále pokračoval 

tématem problematiky drog ve městě a situací s nepřiměřenou rychlostí řidičů u mateřské školky v ulici Mělnická. 

Starostka města odpověděla na některé z dotazů a konstatovala, že všechny dotazy jsou nahrány a postupně se 

bude pracovat na jejich řešení.                                                                                                                                                                                                                                                                        

R. Dušek, DiS. – odpověděl na některé z dotazů občanů. Informoval, že řešením některých zmiňovaných témat se 

aktivně zabývá RM.  

Zastupitelé: 

I. Orolínová – položila dva dotazy. První byl, z jakého důvodu byla zrušena bytová komise a druhý, jak to vypadá 

s opravou zdravotního střediska. 

J. Tošovská – konstatovala, že bytová komise byla zrušena z toho důvodu, že nad správou bytů mají přehled 

vedoucí z odboru RaMM a finančního odboru. Následně informovala o zrušení výběrového řízení na dodavatele 

oken u zdravotního střediska. 

Mgr. P. Horčičková – informovala o nevyhovujícím povrchu na schodech za fotbalovým stadionem a o možnosti 

dodělání všech schodů nebo instalace zábradlí po celé délce schodiště. 

 

 

VIII. 

Závěr  

 
Starostka města Bělá pod Bezdězem Jitka Tošovská poděkovala všem zastupitelům a přítomné veřejnosti za účast                 

a ukončila oficiální část jednání. Vyhlásila krátkou přestávku, po které následovalo pracovní jednání o rozpočtu. 

 

Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 23. 11. 2022 
 

88/2022  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje stav plnění rozpočtu města k 31. 08. 2022:  

 Příjmy ve výši 90.899.408,53 Kč, výdaje 96.954.123,82 Kč. 
89/2022 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje stav plnění rozpočtu města k 30. 09. 2022:   

 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje stav plnění rozpočtu města k 30.9.2022 – 

Příjmy ve výši 100.708.395,26 Kč, výdaje 102.512.137,78 Kč. 
90/2022 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje stav plnění rozpočtu města k 31. 10. 2022:  
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 Příjmy ve výši 109.989.866,11 Kč, výdaje 123.972.131,60 Kč. 
91/2022 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje poskytnutí účelově určeného investičního daru 

na rekonstrukci prostor v objektu Hradební 317, Bělá pod Bezdězem v částce 240.000, - Kč a 

pověřuje starostku města uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Bělá pod Bezdězem a Table 

Tennis Clubem, z.s., IČ 62450328.  
92/2022 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje 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 2.958.782,64 Kč. 
93/2022  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022. Příjmová část 

rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 8.396.946,28 Kč na 151.881 168,73 Kč, výdajová část 

rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 1.184.346,28 Kč na 179.109.619,98 Kč. Převaha výdajů nad 

příjmy je ve výši 27.228.451,25 Kč. 
94/2022  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje výmaz odloučeného pracoviště Mateřské školy 

Bělá pod Bezdězem, p.o. na adrese Pražská 863 a výmaz školní jídelny na adrese Pražská 863 ze 

Školského rejstříku. 
95/2022 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem souhlasí se snížením kapacity Mateřské školy Bělá pod 

Bezdězem, p.o. ze současných 234 dětí na 209 dětí. 
96/2022 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské 

školy Bělá pod Bezdězem, p.o. v předloženém znění. 
97/2022  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje Dodatek č.7 ke Smlouvě o předání majetku k 

hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod 

Bezdězem, ze dne 17.6.2009 – ponížení hodnoty svěřeného majetku o budovu MŠ Pražská, 

kanalizační přípojku a dřevníku v hodnotě 580.809 Kč a pozemků v hodnotě 107.816 Kč. 
98/2022 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem jmenuje za řadové členy finančního výboru: 

   Mgr. Jarmilu Nedbalovou 

Lucii Mlynářovou 

Miroslavu Kabátníkovou 

Romana Duška, DiS. 

99/2022 Zastupitelstvo Bělá pod Bezdězem jmenuje za řadové členy kontrolního výboru: 

Jiřího Valce 

Miloše Jirdáska 

Mgr. Petru Horčičkovou 

Pavla Pateru 
100/2022  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem pověřuje místostarostu města Dušana Hýbnera a svěřuje 

mu výkon práv statutárního zástupce města Bělá pod Bezdězem pro následující oblasti – životní 

prostředí, odpadové hospodářství města, spolupráce s Technickými službami, p.o., spolupráce s 

Lesy Bělá, s.r.o. v oblasti lesního hospodářství, PR a komunikační kanály města. Výkon práv 

statutárního zástupce náleží pro tyto oblasti jak starostce města, tak místostarostovi města. 

 

 

Zvukový záznam se zveřejňuje na webových stránkách Města Bělá pod Bezdězem společně se zápisem z jednání 

ZM na dobu do příštího zvukového záznamu. 
 

 

Starostka města ukončila jednání zastupitelstva města v 19:00 hod.  
 

V Bělé pod Bezdězem dne 30. 11. 2022. 
 

 

 

    …………………………..          …………………………..   
Jitka Tošovská                    Dušan Hýbner       

starostka města                              místostarosta města 
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Ověřovatelé: 
 

 

 

      …………………………                                                    ....……………………….. 
     Mgr. Libor Šimůnek, MPA                   Ing. Ondřej Kaloč 

                    zastupitel                zastupitel   
    

  


