MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 8. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
dne 22.4.2022

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem
zpřístupňovaných osobních údajů.
Usnesení č. 208/8R/2022
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 68/2R/2022, 153/5R/2022, 160/6R/2022, 180-183/7R/2022, 190/7R/2022, 193194/7R/2022, 196-197/7R/2022, 203-207/7R/2022 (souhlasilo 7 přítomných radních)
3. revokuje
usnesení číslo 202/7R/2022 - doplňuje se na základě uskutečněného jednání bod č. 3 a 4 následně:
3. Rada města projednala žádost filmové produkce Cinemania s.r.o o povolení natáčení seriálu s pracovním
názvem "AGM" na Husově náměstí ve dnech 30.6.2022 v době cca 7:00 do 20:00 hodin - na náměstí v plném
rozsahu -improvizované pódium a prázdné náměstí a 2.7.2022 - pouze exteriér drogerie a uličky
4. Rada města souhlasí s povolením natáčení seriálu s pracovním názvem "AGM" společnosti Cinemania s.r.o. a
to pouze dne 2.7.2022. Dne 30.6.2022 Rada města s povolením natáčení nesouhlasí
z důvodu ukončení školního roku a zvýšeného pohybu osob na Husově náměstí (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.4.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 209/8R/2022
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-3.2022
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1. - 3. měsíc roku 2022 (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 22.4.2022
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 210/8R/2022
Smlouva o výpůjčce movitého majetku DC Přívěs s nápravami - Město x Správa městských lesů Benátky nad
Jizerou
RM
1. projednala
návrh Smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a Správou městských lesů
Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, jejímž předmětem je výpůjčka přípojného vozidla DC přívěs s
nápravami uprostřed, rz: 5SK8325, inv. č. 0445-02032
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a Správou městských
lesů Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Hájovna 52, Benátky nad Jizerou II, IČ: 75126036,
jejímž předmětem je výpůjčka přípojného vozidla DC přívěs s nápravami uprostřed,
rz: 5SK8325, inv. č. 0445-02032

3.

pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.5.2022

Z: Ing. Marek Mařík

Usnesení č. 211/8R/2022
Smlouva o výpůjčce movitého majetku VOLKSWAGEN CADDY - Město x Správa sportovních zařízení města
Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi Městem Benátky nad Jizerou a Správou
sportovních zařízení, příspěvková organizace, jejímž předmětem je výpůjčka movitého majetku - nákladní
automobil VOLKSWAGEN AG CADDY, rz 6AX8164, inv. č. 0148-02033
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi Městem Benátky nad Jizerou a Správou
sportovních zařízení, příspěvková organizace, se sídlem Mělnická 35, Benátky nad Jizerou, IČ: 72053305, jejímž
předmětem je výpůjčka movitého majetku - nákladní automobil VOLKSWAGEN AG CADDY, rz 6AX8164,
inv. č. 0148-02033
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 212/8R/2022
Smlouva o dílo "Havarijní oprava kotelny v Domově U Anežky" - OL ENERGY s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o dílo mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností OL ENERGY s.r.o., jejímž
předmětem je výměna plynového kotle z důvodu havárie v Domově u Anežky v Benátkách nad Jizerou za cenu
ve výši 181.577,44 Kč s DPH
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o dílo mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností OL ENERGY s.r.o., se sídlem
Školní 321, 463 31 Chrastava, IČ: 03971317, jejímž předmětem je výměna plynového kotle
z důvodu havárie v Domově u Anežky v Benátkách nad Jizerou za cenu ve výši 181.577,44 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.5.2022
Z: Bc. Miroslav Kochman
Usnesení č. 213/8R/2022
Výběrové řízení na akci "Oprava polní cesty Dražická, na parcele č. 965 v k.ú. Nové Benátky"
RM
1. projednala
protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodavatele akce "Oprava
polní cesty Dražická, na parcele č. 965 v k.ú. Nové Benátky" ze dne 19.4.2022. Dle stanovených kritérií (výše
nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav za
cenu ve výši 2.215.959,52 Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci "Oprava polní cesty Dražická, na parcele č. 965 v k.ú. Nové Benátky" s
firmou H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním
místě
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 22.5.2022
Z: Bc. Miroslav Kochman
Usnesení č. 214/8R/2022
Výběrové řízení na akci "Oprava cesty Pod Remízkem, na parcele č. 479/1, 973 v k.ú. Nové Benátky"
RM
1. projednala
protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodavatele akce "Oprava
cesty Pod Remízkem, na parcele č. 479/1, 973 v k.ú. Nové Benátky" ze dne 19.4.2022. Dle stanovených kritérií

2.

3.

(výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy STRABAG a.s. za cenu ve
výši 2.276.491,43 Kč s DPH
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci "Oprava cesty Pod Remízkem, na parcele č. 479/1, 973 v k.ú. Nové Benátky"
s firmou STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, která se umístila ve výběrovém řízení na
prvním místě
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 22.5.2022
Z: Bc. Miroslav Kochman

Usnesení č. 215/8R/2022
Cenová nabídka na akci "Polní cesta U Hráze v k.ú. Kbel a k.ú. Staré Benátky" - Lesáček s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o. na obnovení zaniklých polních cest - polní cesta U Hráze
- p.č. 1483, k.ú. Staré Benátky a p. č. 1200, k.ú. Kbel za celkovou cenu ve výši 248.991,38 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o. se sídlem Světická 6/1114, 100 00 Praha 10, na obnovení
zaniklých polních cest - polní cesta U Hráze - p.č. 1483, k.ú. Staré Benátky a p. č. 1200, k.ú. Kbel za celkovou
cenu ve výši 248.991,38 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 22.5.2022
Z: Bc. Miroslav Kochman
Usnesení č. 216/8R/2022
Cenová nabídka na akci "Polní cesta Lazarky v k.ú. Staré Benátky" - Lesáček s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o. na obnovení další zaniklé cesty - "Polní cesty Lazarky"
- p.č. 1319, k.ú. Staré Benátky za cenu ve výši 147.174,72 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o., se sídlem Světická 6/1114, 100 00 Praha 10, na obnovení
další zaniklé cesty - "Polní cesty Lazarky" - p.č. 1319, k.ú. Staré Benátky za cenu ve výši 147.174,72 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 22.5.2022
Z: Bc. Miroslav Kochman
Usnesení č. 217/8R/2022
Cenová nabídka na akci "Výsadba živých plotů Na Burse před čp. 604 - 611" - Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
RM
1. projednala
a. předloženou cenovou nabídku společnosti Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. na akci "Výsadba živých
plotů Na Burse před čp. 604 - 611" za cenu ve výši 166.287,70 Kč s DPH
b. předloženou cenovou nabídku společnosti Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. na akci "Výsadba živých
plotů Na Burse před čp. 604 - 611" včetně odstranění stávajících živých plotů za cenu ve výši 188.537,40
Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., se sídlem Dřevčice 125, 250 01
Brandýs nad Labem na akci "Výsadba živých plotů Na Burse před čp. 604 - 611" za cenu ve výši 188.537,40 Kč
s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 22.5.2022
Z: Bc. Miroslav Kochman

Usnesení č. 218/8R/2022
Cenová nabídka na úpravu polní cesty p.č. 1186 v k.ú. Staré Benátky - Metrostav
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti Metrostav Infrastructure a.s. na úpravu polní cesty p. č. 1186 v k. ú.
Staré Benátky za celkovou cenu ve výši 1.209.635,95 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00
Praha 8 - Libeň, na úpravu polní cesty p. č. 1186 v k. ú. Staré Benátky za celkovou cenu ve výši 1.209.635,95 Kč
s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo (souhlasilo 6 přítomných radních - PhDr. Karel Bendl opustil jednání v
10:45 hodin)
T: 22.5.2022
Z: Bc. Miroslav Kochman
Usnesení č. 219/8R/2022
Cenová nabídka na akci "Přístřešek u dočasné služebny Rychlé záchranné služby v budově MKDS" - Tesařství Jiří
Švec
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Tesařství Jiří Švec na výstavbu přístřešku u dočasné služebny Rychlé
záchranné služby v budově MKDS za cenu ve výši 189.488,83 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Tesařství Jiří Švec, se sídlem Železná 162, Mladá Boleslav, IČ: 71035583,
na výstavbu přístřešku u dočasné služebny Rychlé záchranné služby v budově MKDS za cenu ve výši 189.488,83
Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 22.5.2022
Z: Bc. Miroslav Kochman
Usnesení č. 220/8R/2022
Žádost o změnu územního plánu na využití pozemků č. xxxx a xxxxx v k.ú. Nové Benátky k výstavbě rodinného
domku - xxxxxxxxxxx
RM
1. bere na vědomí
vyjádření odboru SMRM k žádosti xxxxxxxxxxx o změnu územního plánu na využití pozemků č. xxxx a xxxxx
v k.ú. Nové Benátky, dle kterého je podle § 44 písm. d) a § 46 odst. (1) Stavebního zákona, zapotřebí rozhodnutí
Zastupitelstva města, v samostatné působnosti v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění (Stavební zákon). Dle Příkazní smlouvy s úřední osobou
pořizovatele územního plánu, bylo vydáno souhlasné stanovisko
2. postupuje
výše uvedenou záležitost Komisi pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a bezpečnost k vyjádření (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 22.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 221/8R/2022
Návrh na pořízení změny územního plánu na využití pozemku č. xxxx v k.ú. Nové Benátky pro výstavbu rekreačního
objektu - xxxxxxxxxx
RM
1. bere na vědomí
vyjádření odboru SMRM k návrhu xxxxxxxxxx na pořízení změny územního plánu na využití pozemku č.
xxxxxx v k. ú. Nové Benátky, dle kterého je na využití pozemku č. xxxxx v k.ú. Nové Benátky, dle § 44 písm.
d) a § 46 odst. (1) Stavebního zákona, zapotřebí rozhodnutí Zastupitelstva města, v samostatné působnosti v
souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění (Stavební zákon). Dle Příkazní smlouvy s úřední osobou pořizovatele územního plánu, bylo vydáno
Stanovisko, že změna územního plánu s požadovaným obsahem nebude pořízena
2. doporučuje
výše uvedenou záležitost Komisi pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a bezpečnost k vyjádření (souhlasilo 6
přítomných radních)

T: 22.5.2022

Z: Ing. Marek Mařík

Usnesení č. 222/8R/2022
Návrh na změnu územního plánu obce využití pozemku č. xxxxx v k. ú. Dražice k výstavbě tří rodinných domů xxxxxxxxx
RM
1. bere na vědomí
vyjádření odboru SMRM k návrhu pana xxxxxxxxxx na změnu územního plánu obce využití pozemku č. xxxxx
v k. ú. Dražice, dle kterého je k návrhu na využití pozemku č. xxxxx v k. ú. Dražice, dle § 44 písm. d) a § 46
odst. (1) Stavebního zákona, zapotřebí rozhodnutí Zastupitelstva města, v samostatné působnosti v souladu s
ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
(Stavební zákon).
Dle Příkazní smlouvy s úřední osobou pořizovatele územního plánu, bylo vydáno Stanovisko, že změna
územního plánu s požadovaným obsahem nebude pořízena
2. postupuje
výše uvedenou záležitost Komisi pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a bezpečnost k vyjádření (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 22.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 223/8R/2022
Žádost o oplocení hřiště na odloučeném pracovišti Mateřídouška - Mateřská škola města
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Jany Pucandlové, ředitelky Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, o oplocení hřiště na
odloučeném pracovišti Mateřídouška z důvodu zajištění bezpečného pohybu dětí
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který vzhledem k tomu, že se hřiště nachází v prostoru
Multigenerační zahrady, kde se snažíme generace v rámci jednoho prostoru spojit, oplocení nedoporučuje
3. nesouhlasí
na základě vyjádření odboru SMRM s vybudováním oplocení hřiště na odloučeném pracovišti Mateřídouška z
důvodu zajištění bezpečného pohybu dětí (nesouhlasilo 6 přítomných radních)
T: 6.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 224/8R/2022
Žádost o bezpečné označení přechodu pro chodce u MŠ Jizerka - Mateřská škola města
RM
1. projednala
žádost paní Jany Pucandlové, ředitelky Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, o bezpečné označení přechodu
pro chodce u MŠ Jizerka např. snížením rychlosti nebo světelným označením tohoto přechodu
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého při rekonstrukci komunikace v ulici Tř.
Osvobozených politických vězňů dojde i ke stavebním úpravám chodníků a přechodů (viz příloha PD). V místě
přecházení se komunikace opticky, ale i fyzicky zúží na 7m, což by mělo řidiče dostatečně upozornit spolu s
reflexními značkami na blížící se přechod pro chodce. O další/novou úpravu dopravního značení např. snížení
rychlosti, nebo světelné označení tohoto přechodu bychom museli požádat o navržení a schválení a Dopravním
inspektorátem a Magistrátem v MB
3. se ztotožňuje
s vyjádřením odboru SMRM a sděluje toto stanovisko žadateli (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 6.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 225/8R/2022
Žádost o prodej části pozemku č. xxxxx v k.ú. Staré Benátky - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost xxxxxxxxx o prodej části pozemku č. xxxxx v k.ú. Staré Benátky za bytovým domem čp. xxxx, ulice
Pražská za účelem umístění tepelného čerpadla pro vytápění uvedeného bytového domu
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který doporučuje, aby si nejprve žadatelé zjistili možnost

3.

hloubkových vrtů v uvedené lokalitě u Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., vzhledem k ochrannému pásmu
vodního zdroje Káraný
nesouhlasí
vzhledem k ochrannému pásmu vodního zdroje Káraný s prodejem části pozemku č. xxxxx o výměře cca 74 m2
v k.ú. Staré Benátky pro výše uvedené účely (nesouhlasilo 6 přítomných radních)
T: 6.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík

Usnesení č. 226/8R/2022
Žádost o bezplatné zapůjčení pódia a lavic na akci "Muzejní noc" - Muzeum Benátecka
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Moniky Kolářové, vedoucí pobočky Muzea Benátecka, o bezplatné zapůjčení pódia a lavic, dále
o zajištění připojení ke zdroji elektřiny, včetně zajištění přítomnosti technického pracovníka a zpřístupnění toalet
pro veřejnost na akci "Muzejní noc" dne 20.5.2022 od 17:00 hodin
2. souhlasí
s bezplatným zapůjčením pódia a lavic Muzeu Benátecka a se zajištěním výše uvedených požadavků na akci
"Muzejní noc", která se uskuteční dne 20.5.2022 od 17:00 hodin (souhlasilo 6 přítomných radních)
NT: 6.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 227/8R/2022
Žádost o prodloužení chodníku z nově budované komunikace - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxx o prodloužení chodníku o velikosti cca 15 m2 na pozemku č. xxxxx v k.ú. Kbel ve
vlastnictví Města Benátky nad Jizerou z nově budované komunikace před vstupní branku domu na adrese xxxxxx
s tím, že chodník bude vybudován firmou pana Jiřího Tomana v barvě a typu dlažby nové komunikace
2. nesouhlasí
s povolením prodloužení chodníku o velikosti cca 15 m2 na pozemku č. xxxxx v k.ú. Kbel ve vlastnictví Města
Benátky nad Jizerou z nově budované komunikace před vstupní branku domu na adrese xxxxx (nesouhlasilo 6
přítomných radních)
T: 6.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 228/8R/2022
Žádost o povolení přijetí finančního daru - Základní škola Husovo náměstí 55
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Radka Dostála, ředitele Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, Benátky nad
Jizerou, o souhlas s přijetím finančního daru ve výši 60.000,- Kč od Nadace Charty 77, Konto Bariéry, na dva
asistenty pedagoga (tlumočníky) pro děti rodin přicházejících z válkou zasažených oblastí Ukrajiny
2. souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 60.000,- Kč od Nadace Charty 77, Konto Bariéry, na dva asistenty pedagoga
(tlumočníky) pro děti rodin přicházejících z válkou zasažených oblastí Ukrajiny (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 6.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 229/8R/2022
Žádost o schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2022 Městské centrum komplexní péče
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., ředitelky příspěvkové organizace města Městského centra komplexní
péče, o schválení uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci č. S-0620/SOC/2022/1 včetně přílohy,
jehož předmětem je změna celkové maximální výše poskytnuté dotace z 2.090.200,- Kč na 3.135.300,- Kč z
důvodu přidělení dotace ve výši 1.045. 100,- Kč v řádném dotačním řízení pro rok 2022 v rámci rozpočtového
provizoria státního rozpočtu ČR
2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci č. S-0620/SOC/2022/1 včetně přílohy, jehož předmětem
je změna celkové maximální výše poskytnuté dotace z 2.090.200,- Kč na 3.135.300,- Kč z důvodu přidělení dotace
ve výši 1.045. 100,- Kč v řádném dotačním řízení pro rok 2022 v rámci rozpočtového provizoria státního rozpočtu
ČR (souhlasilo 6 přítomných radních)

Z: Ing. Marek Mařík

T: 6.5.2022

Usnesení č. 230/8R/2022
Žádost o schválení možnosti dočasného využívání společenského sálu MěCKP divadlem Rolnička - Městské centrum
komplexní péče
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, ředitelka příspěvkové organizace města Městského centra komplexní péče, o
schválení možnosti dočasného využívání společenského sálu MěCKP divadlem Rolnička a to vždy v pondělí od
19:00 – 21:00 hodin
2. souhlasí
s dočasným využíváním společenského sálu MěCKP divadlem Rolnička a to vždy v pondělí od 19:00 – 21:00
hodin (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 6.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 231/8R/2022
Odpis nedobytných pohledávek - Přestupková komise města Benátky nad Jizerou
RM
1. schvaluje
odpis nedobytného nedoplatku z účetnictví za pokuty udělené Přestupkovou komisí města Benátky nad Jizerou,
včetně nákladů řízení, v celkové výši 55.000,- Kč (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 6.5.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 232/8R/2022
Cenová nabídka na akci "Stanice ZZS Středočeského kraje - Adaptace služebny MKDS" - Stavitelství Štýs - Ing.
Michal Štýs
RM
1. projednala
předložené cenové nabídky firmy Stavitelství Štýs - Ing. Michal Štýs se sídlem: Dr. Nováka 499, 294 71
Benátky nad Jizerou, IČ: 45107360 na stavební úpravy dočasné služebny Rychlé záchranné služby v budově
MKDS za cenu ve výši:
a) 862.087,13Kč s DPH varianta recyklát
b)1.119.666,41Kč s DPH varianta dlažba
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Stavitelství Štýs - Ing. Michal Štýs, se sídlem Dr. Nováka 499, 294 71
Benátky nad Jizerou, IČ: 45107360 na stavební úpravy dočasné služebny Rychlé záchranné služby v budově
MKDS za cenu ve výši 862.087,13 Kč s DPH varianta recyklát
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 22.5.2022
Z: Bc. Miroslav Kochman

Mgr. Radek Dostál
místostarosta

PhDr. Karel Bendl
starosta

