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Město Bělá pod Bezdězem
Z Á P I S

1. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem, která se konalo dne 22. 2. 2023 od 17:00 v
školním klubu Základní školy v Máchově ulici čp. 1110 v Bělé pod Bezdězem

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

Přítomni: Roman Dubec, Bc. Radek Fejfar, Lukáš Hentek, Matouš Horčička, Barbora Husáková, Miloš
Jirdásek, Ing. Ondřej Kaloč, Ing. Milan Lomoz, Mgr. Martin Mencl, Iveta Orolínová, Mgr. Libor Šimůnek
MPA, Martin Toman, Jitka Tošovská, Ing. Jaroslav Verner, Lukáš Voleman, Karel Vrabec
Omluveni: Mgr. Petra Horčičková, Dušan Hýbner, Luděk Kaňka
Pozdější příchod: Roman Dušek DiS., Mgr. Květuše Vernerová
Pracovníci městského úřadu: Monika Krejčíková, Ing. Zdeňka Poláková, Ing. Pavlína Rylichová
Tajemník: Ing. Jana Vltavská
Zapisovatel: Kristýna Svobodová

Úvodní text:

Zahájení jednání:
Starostka města, Jitka Tošovská, přivítala přítomné zastupitele a občany na prvním zasedání ZM v
novém roce 2023. Konstatovala, že byly dodrženy všechny zákonné povinnosti ohledně jeho svolání.
Dále informovala o přítomnosti 16 zastupitelů a o počtu nepřítomných a omluvených zastupitelů. Poté
konstatovala, že jednání ZM je usnášeníschopné. Upozornila, že je z jednání pořizován zvukový
záznam, který bude sloužit k vyhotovení zápisu z jednání ZM a zároveň bude umístěn společně se
zápisem na webové stránky města, a to na dobu do příštího jednání ZM.

Zápis z předešlého jednání ZM byl zveřejněn na úřední desce, vývěskách a internetových stránkách
města. K tomuto zápisu, ze dne 14.12.2022, nebyla vznesena žádná připomínka a proto byl tento
zápis schválen.

Starostka přistoupila k samotnému jednání ZM. Jako ověřovatele zápisu navrhla p. Matouše Horčičku a
pí Ivetu Orolínovou. O návrhu dala hlasovat.
Hlasování H1 15-0-1

Následoval návrh složení návrhové komise. Předsedou návrhové komise byl navržen p. Lukáš
Voleman, prvním členem pan Bc. Radek Fejfar a druhým členem p. Mgr. Martin Mencl. O tomto návrhu
také dala hlasovat.
Hlasování H2 16-0-0

Kontrolou nad sčítáním hlasů a vyhotovením zápisu pověřila Kristýnu Svobodovou a Moniku
Krejčíkovou. Zároveň požádala ověřovatele zápisu, pokud by bylo třeba, aby pomohli se sčítáním
hlasů. Dále jednání pokračovalo seznámením se s programem. Po jeho přečtení dala starostka města
prostor pro pozměňující návrhy k předloženému programu. Jelikož nikdo z přítomných návrh na změnu
programu nevznesl, bylo přistoupeno k hlasování. Program byl schválen všemi přítomnými členy ZM. 
Hlasování H3 16-0-0
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Program jednání:

A) Zahájení jednání
1. Kontrola usnesení

B) Finanční odbor
2. Plnění rozpočtu města k 30.11.2022
3. Rozpočtové opatření č. 1/2023

C) RaMM - Investiční záležitosti
4. Závazek na dofinancování rozdílu pro JSDH

D) RaMM - Majetkové záležitosti
5. Žádost o odkoupení části pozemků p.č. 2095/10 a p.č. 2095/9 v ulici Máchova
6. Žádost o odkup části pozemku p.č. 99 - část parkánu za ZŠ Tyršova
7. Žádosti o odkup části pozemku v ulici Táborová u potoka za vodárnou
8. Žádosti o prodej pozemků p.č. 2155/2 a p.č. 2155/11 v ulici Táborová
9. Žádost o odkup části pozemku mezi ulici Táborovou a U Krupské silnice
10. Žádost o odkup pozemku p.č. 507/1 v ulici Páterovská na proti betonárce

E) Odbor výstavby a životního prostředí
11. Zvolení určeného člena zastupitelstva

F) Správní odbor
12. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok
2022

G) Školství - ZŠ, MŠ
13. Informace o aktuálním dění v MŠ
14. Zápis z kontrolního výboru

H) Různé
15. Návrh delegáta na valné hromady Bělské Investiční, s.r.o. 

Následně paní starostka konstatovala, že jednání ZM bude probíhat obvyklým způsobem. Po
přednesení návrhu bude otevřena rozprava a  poté se bude o návrhu usnesení veřejně hlasovat.

Dále jednání pokračovalo INTERPELACÍ OBČANŮ.
Dotaz z řad veřejnosti- na aktuální situaci s lékaři ve městě, především po ukončení lékařské praxe
p. MUDr. Svobody.
J. Tošovská - Středočeský kraj vypsal výběrové řízení na praktického a zubního lékaře do Bělé pod
Bezdězem. Zatím není výsledek znám, protože lékaři, kteří mají zájem účastnit se výběrového řízení
mají možnost přihlášky podávat do 20. března 2023. Poté proběhne samotné výběrové řízení a pokud
bude nějaký lékař vybrán, tak od 1. května 2023 zahájí svou praxi ve městě. Zatím nejsou známy
další podrobnosti k tomuto tématu.

Dotaz z řad veřejnost - zda by nebylo možné naistalovat dopravní zrcadlo na vjezd do ulice
Tyršova. Konstatovala, že zatáčka je zde velmi ostrá a zrcadlo by usnadnilo a zajistilo více
bezpečnosti při vjíždění a vyjíždění do ulice.
J. Tošovská - informovala, že tato situace je v řešení a pan Ing. Šimůnek, ředitel TS města Bělá pod
Bezdězem, prověřuje jakým způsobem zajistit instalaci dopravního zrcadla v této lokalitě.
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Protože již nikdo z občanů ani zastupitelů neměl žádný dotaz, ukončila starostka tuto část jednání a
postoupila k dalšímu bodu a poprosila Ing. Vltavskou, aby provedla kontrolu usnesení

A) Zahájení jednání

1. Kontrola usnesení
Diskuze:
Ing. Vltavská - informovala, o úkolech, které jsou ve sledování. Dále předala zastupitelů dvě
informace. První se týkala pojištění zastupitelů, které bylo jedním z témat minulého zasedání ZM.
Členové ZM jsou pojištěni proti případné škodě, která by byla způsobena nesprávným postupem či
rozhodnutím. Zastupitelům byl zaslán e-mail se zněním pojistné smlouvy. Druhá informace se týkala
nového způsobu poskytování podkladů a archivování jednání a usnesení. Jedná se o aplikaci eRAZ od
firmy DATRON, a.s., která se velmi osvědčila při tvorbě a správě RM. Tajemnice informovala o tom, že
podklady k tomuto jednání ZM již byli výstupem z této aplikace a zastupitelé obdrželi přístupy ke
svým účtům v této aplikaci při příchodu na zasedání. Dále nabídla možnost školení v této aplikaci.

B) Finanční odbor

2. Plnění rozpočtu města k 30.11.2022
Diskuze:
Bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 1/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje stav plnění rozpočtu města k 30.11.2022 – Příjmy
ve výši 120.078.421,56 Kč, výdaje 137.186.183,77 Kč.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3. Rozpočtové opatření č. 1/2023
Diskuze:
Bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 2/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023. Příjmová část
rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 391.397,34 Kč na 125.372.577,34 Kč, výdajová část rozpočtu
se navyšuje o částku ve výši 244.560,- Kč na 153.284.430,- Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši
27.911.852,66 Kč.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

C) RaMM - Investiční záležitosti

4. Závazek na dofinancování rozdílu pro JSDH
Diskuze:
Bod byl přijat bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 3/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem se zavazuje k dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou
předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů pro stavební akci "Přístavba
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hasičské zbrojnice  JSDH, Bělá pod Bezdězem" , na kterou je žádána dotace v rámci dotačního
programu MV- GŘHZS, pod reg. č. akce 0104D263002026.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (R. Fejfar)

D) RaMM - Majetkové záležitosti

5. Žádost o odkoupení části pozemků p.č. 2095/10 a p.č. 2095/9 v ulici Máchova
Diskuze:
Žadatelé o odkup pozemku: vznesli dotaz na základě čeho bylo doporučeno, aby byl odkup
pozemku zamítnut.
Starostka města: informovala, že se jedná o pozemek, který náleží k ZŠ. Prioritou je tedy
neukrajovat další kus školního pozemku. V případě, že by byl pozemek prodán, mohl by vzniknout
problém při případném rozšiřování areálu školy, například při výstavbě nové tělocvičny.
Žadatelé o odkup pozemku: vysvětlily z jakého důvodu žádají o odkup pozemku, položily dotaz zda
se někdo z MÚ byl osobně podívat na pozemku a zda je tato lokalita opravdu vhodná pro výstavbu
tělocvičny.
Starostka města: informovala, že není určeno kde přesně by tělocvična mohla stát, ale hlavním
záměrem je nerozšiřovat jiné pozemky do pozemků ZŠ.
Ing. Rylichová: byla se na místě podívat společně s pí Lislerovou, DiS. a pí Blechovou.
Žadatelé o odkup pozemku: jestli je nějaký důvod neukrajovat pozemek městu, jestli má město s
pozemkem nějaký záměr?
Starostka města: nejde o pozemek města, ale o pozemek školy na kterém se do budoucna plánují
zrealizovat projekty.
Ing. Rylichová: informovala, že v tuto chvíli existuje studie na revitalizaci školy a také několik
variant řešení na opravu a umístění tělocvičny, ale zatím se jedná pouze o varianty studie. Ale
pozemek školy je obestavěn zástavbou a jakékoliv další zmenšení pozemku může být problematické
do budoucna a právě v případě, že by došlo k realizaci nějakého projektu. Zároveň se neví, jaké
budou požadavky na rozvoj školních zařízení, takže momentálně není vhodné v areálu školy cokoliv
prodávat.

usnesení č. 4/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej části městského pozemku p.č. 2095/9
zahrada v k.ú. Bělá pod Bezdězem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Horčička)

usnesení č. 5/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej části městského pozemku p.č. 2095/9
zahrada v k.ú. Bělá pod Bezdězem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Horčička)

6. Žádost o odkup části pozemku p.č. 99 - část parkánu za ZŠ Tyršova
Diskuze:
Bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 6/2023
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Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej části městského pozemku p.č. 99 ostatní
plocha v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7. Žádosti o odkup části pozemku v ulici Táborová u potoka za vodárnou
Diskuze:
Bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 7/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2350/10 trvalý travní
porost o výměře 665 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem manželům Simoně a Petrovi Matouškovým,
Fortenská 578, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

Hlasování: Pro: 14, Proti: 1 (I. Orolínová), Zdrželo se: 1 (L. Hentek)

usnesení č. 8/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2350/10 trvalý travní
porost o výměře 665 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu Janu Daňhelovi, Páterovská 823, 294 21 Bělá
pod Bezdězem.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (L. Hentek)

usnesení č. 9/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2350/10 trvalý travní
porost o výměře 665 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem panu Miroslavu Neprašovi, Fortenská 583, 294 21
Bělá pod Bezdězem.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (L. Hentek)

8. Žádosti o prodej pozemků p.č. 2155/2 a p.č. 2155/11 v ulici Táborová
Diskuze:
Bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 10/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej pozemku p.č. 2155/11 orná půda a
pozemku p.č. 2155/2 orná půda, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem společnosti Global Investment s.r.o.,
Mladoboleslavská 716, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

usnesení č. 11/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej pozemku p.č. 2155/11 orná půda a
pozemku p.č. 2155/2 orná půda, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem společnosti AM Pharmacy
s.r.o.,PharmDr. Michal Mlynář, Máchova 499, 294 21 Bělá pod Bezdězem.
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Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (I. Orolínová)

usnesení č. 12/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej pozemku p.č. 2155/11 orná půda a
pozemku p.č. 2155/2 orná půda, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9. Žádost o odkup části pozemku mezi ulici Táborovou a U Krupské silnice
Diskuze:
V 17:45 přišel na jednání p. Dušek DiS. V tuto chvílo bylo na jednání přítomno 17 členů ZM.

Bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 13/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje prodej části pozemku p.č. 2317/10 lesní pozemek
o výměře 177 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní
cenu ve výši 47.800,- Kč s podmínkou, že kupující uhradí vynětí z lesního půdního fondu, 1/2 ceny za
zpracování odhadu obvyklé ceny nemovitosti a návrh na vklad do katastru nemovitostí a zároveň
schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10. Žádost o odkup pozemku p.č. 507/1 v ulici Páterovská na proti betonárce
Diskuze:
Bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 14/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem neschvaluje prodej pozemku p.č. 507/1 trvalý travní porost
v k.ú. Bělá pod Bezdězem manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 1 (M. Jirdásek), Zdrželo se: 0

E) Odbor výstavby a životního prostředí

11. Zvolení určeného člena zastupitelstva
Diskuze:
Bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 15/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje na základě předloženého návrhu a v souladu s § 6
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
člena zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem Romana Duška, DiS., jako určeného člena
zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem a zpracovatelem nového územního plánu.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (R. Dušek, B. Husáková)
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F) Správní odbor

12. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb. za rok 2022
Diskuze:
Bez dotazů a připomínek.

usnesení č. 16/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje Výroční zprávu za rok 2022 o činnosti v oblasti
informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.    

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

G) Školství - ZŠ, MŠ

13. Informace o aktuálním dění v MŠ
Diskuze:
Občanka - z jakého důvodů podala Mgr. Šertlerová rezignaci na pozici ředitelky.
Starostka - rezignace pí Šertlerové vyvstala z dění v MŠ.

usnesení č. 17/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem bere na vědomí informaci o rezignaci Mgr. P. Šertlerové na
funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem a o jmenování Evy
Šírkové ředitelkou MŠ na dobu určitou.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14. Zápis z kontrolního výboru
Diskuze: M. Horčička - informoval ZM, o schůzce kontrolního výboru, která se konala 22.12.2022.
Programem bylo seznámení s pravomocemi kontrolního výboru, dohodnuty byli 4 schůze za rok, v
případě potřeby se KV sejde častěji. Hlavním důvodem proč se KV sešel byl sled událostí v MŠ. Na
základě závažných zjištění KV doporučil prokontrolovat stav nakládání s financemi v MŠ a zároveň
doporučil ZM nominovat někoho kdo v MŠ provede kontrolu.
Mgr. Šertlerová - zeptala se na základě jakých informací se p. Horčička rozhodl doporučit provést
kontrolu a z jakých zdrojů čerpal.
M. Horčička - KV čerpal z informací, které se šíří mezi občany, proto se v zápisu nenachází žádná
rezolutní východiska, vše je doporučeno pro projednání ZM. Konstatoval, že tento krok musel KV
učinit, protože informace, které KV obdržel byli závažného charakteru a musel se jimi zabývat a
situaci řešit.
Mgr. Šertlerová - konkrétně z jakých zdrojů KV a vedení města čerpalo.
M. Horčička - není zde jeden konkrétní zdroj, podněty byli přineseny několika členy KV a zároveň k
tomu přispěla i dlouhodobě panující nálada ve městě, která tyto informace obsahovala.

V 17:54 dorazila na jednání ZM Mgr. Vernerová. V tuto chvíli bylo přítomno 18 členů ZM.

usnesení č. 18/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem bere na vědomí znění zápisu z jednání KV v předloženém
znění.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1 (K. Vernerová)
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usnesení č. 19/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem pověřuje k výběru nezávislého subjektu a k provedení
kontroly financí v MŠ vedoucí finančního odboru MÚ.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (B. Husáková, J. Verner, K. Vernerová)

usnesení č. 20/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem pověřuje k výběru nezávislého subjektu a provedení
kontroly funkčnosti kolektivu MŠ starostku města.

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 3 (O. Kaloč, J. Verner, K. Vernerová)

H) Různé

15. Návrh delegáta na valné hromady Bělské Investiční, s.r.o.
Diskuze:
Ing. Verner, L. Hentek, Ing. Lomoz, M. Horčička - diskutovali účasti Mgr. Drábka na valných
hromadách společně s Ing. Lomoze, o spolupráci s Bělskou Investiční s.r.o. a o tom jaký bude postup
Ing. Lomoze na valných hromadách.
p. Čapek - dotaz na vložení doplňující věty do usnesení, která má zajistit správnost hlasování a
zápisu z valné hromady. 
p. Čapek, Bc. Fejfar, M. Jirdásek, L. Hentek, M. Horčička - diskutovali o tomto bodu a o
náležitostech, které musí být splněny při volbě delegáta.

usnesení č. 21/2023

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem deleguje jako zástupce Města Bělá pod Bezdězem pro účast
na všech jednáních valných hromad společnosti BĚLSKÁ INVESTIČNÍ s. r. o. svolaných v roce 2023 Ing.
Milana Lomoze, nar. 05. 09. 1959, bytem: Bezdědice 3, 294 25 Katusice a jako náhradníka, starostku
města Bělá pod Bezdězem, Jitku Tošovskou, nar. 09. 11. 1964, bytem: Táborová 604, 294 21 Bělá pod
Bezdězem.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Verner, K. Vernerová)

Interpelace občanů a zastupitelů:
p. Čapek - dotaz na body z programu jednání ZM.
Ing. Vltavská, J. Tošovská, M. Jirdásek - zodpověděli na dotaz p. Čapka.

Ing. Verner - položil dotaz zda se zjišťovala se situace s chatkou v zahrádkářské kolonii, na kterou
upozorňoval na minulém jednání ZM. Údajně se zde měl kopat žlab skrze který měli odtékat škodlivé
látky do potoka. Lidé z okolí zaznamenali, že se zde ztrácí věci a necítí se zde tím pádem bezpečně.
Starostka - zatím se okolnosti této situace více neprověřovali.
Ing. Vltavská - zatím nebyla zaznamenána žádná stížnost, tudíž nebyl důvod tuto situaci prověřovat.
Podnět bude konzultován s odborem ŽP. Zodpovědnost je zejména na řidiči druhého autobusu, který
musí situaci vyhodnotit a správně reagovat. Parametry zastávky jsou v pořádku.

M. Jirdásek - upozornil na situaci na nově navržené autobusové zastávce U Koníčka směrem do
města. Zaznamenal případ kdy dva autobusy zastaví přímo za sebou a druhý autobus stojí přímo v
komunikaci od Krupské silnice a brání tak průjezdu automobilům, které jedou z tohoto směru a
zároveň vzniká nebezpečí nehody, protože situace zde je nepřehledná.
Bc. Fejfar, M. Jirdásek, L. Voleman - vedli diskuzi o tomto bodu.
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Ing. Verner - informoval o možnosti kontaktování příslušné osoby na PID, která má na starost
technické záležitosti provozu. Reagoval tak na dotaz p. Jirdáska se situací na zastávce U Koníčka.
Pokud se jim tento fakt dá vědomí, tak poučí své řidiče, aby stavěli autobusy na dřívější zastávce a
nevjížděl tak do křižovatky. 

M. Jirdásek - dotaz na městský rozhlas. Jsou části města, kde rohlas není zajištěn.
M. Toman - TS evidují několik stížností ohledně rozhlasu, vedoucí TS Ing. Šimůnek, zajišťuje koupi
nových rozhlasů.
Ing. Vltavská - lokalita, kterou má p. Jirdásek na mysli není pokryta sítí, která zajišťuje funkci
rozhlasu. 
M. Krejčíková - informovala o všech možnostech zprostředkování hlášení (SMS zprávy, web města,
zvukový záznam,...).
R. Dušek - musí se vymyslet koncept. Pokud dojde k rozšíření výstavby rozhlasů, tak jak k tomu
město bude přistupovat.
R. Dušek, Ing. Verner - diskutovali formu poskytování hlášení.
M. Horčička, M. Krejčíková - diskutovali možnost zasílání celého textu SMS zprávou nebo e-mailem.

p. Čapek - informace o hustém kouři, který vychází z komínu u MŠ v Mladoboleslavské ulici. Kouř
uniká na terasu na které si hrají děti. Dotaz zda má město nějakou možnost řešit tuto situaci.
Starostka - prověří se okolnosti.
Ing. Verner - informace o sypající se opěrné zdi ve stejné lokalitě.
p. Čapek - jakým způsobem se bude řešit překopaná silnicí za křižovatkou okolo bývalého kina.
Ing. Rylichová - informovala, že Ing. Šimůnek o této situaci ví a řeší ji.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných občanů ani zastupitelů již neměl žádný dotaz, starostka
města, paní Jitka Tošovská, poděkovala za účast všem přítomným a než samotné jednání ukončila,
přívítala firmu Panattoni Czech Republic Development s.r.o., která přijela představit firmu a svůj
záměr zastupitelům, kteří nebyli v minulých letech členy zastupitelstva. Zastupitelům, kteří neměli
zájem o prezentaci, poděkovala starostka města za dnešní jednání, popřála hezký večer a oficiálně
ukončila oficiální část jednání. Následovala již zmiňovaná prezentace firmy Panatonni.

Jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem skončilo v 19:30 hodin.

 

V Bělé pod Bezdězem dne 1. 3. 2023

 

....................................................
Jitka Tošovská

starostka města
....................................................

Dušan Hýbner
místostarosta města

...........................................................
Iveta Orolínová
ověřovatelka

......................................................
Matouš Horčička

ověřovatel
  

 


