MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 11.12.2015
545/20R/2015 Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo: 482/18R/2015, 484 - 485/18R/2015, 491 - 504/18R/2015, 506 508/18R/2015, 511 - 517/18R/2015
546/20R/2015 Návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2016
RM
1. projednala
předložený návrh rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok 2016
2. souhlasí
s předloženým návrhem rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok 2016
3. doporučuje
výše uvedený návrh rozpočtu Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 14.12.2015
Z: Jana Košťálová
547/20R/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2015
RM
1. projednala
předložený návrh rozpočtového opatření č. 5/2015
2. souhlasí
s předloženým návrhem rozpočtového opatření č. 5/2015
3. doporučuje
výše uvedený návrh rozpočtového opatření Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 14.12.2015
Z: Jana Košťálová
548/20R/2015 Pohledávky města Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou
2. doporučuje
předložit výše uvedený přehled Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 14.12.2015
Z: Jana Košťálová
549/20R/2015 Zápis č. 4/2015 ze zasedání Školské komise
RM
1. projednala
předložený zápis č. 4/2015 ze zasedání Školské komise konané dne 07.12.2015
2. stanovuje
sazbu za kurzy vzdělávání seniorů v našem městě od školního roku 2015/2016 na částku 800,- Kč/osoba
s trvalým bydlištěm v Benátkách nad Jizerou a na částku 1.000,- Kč/osoba pro mimobenátecké. Zároveň
stanovuje odměnu pro lektory ve výši 345,- Kč za jednu vyučovací hodinu (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík

550/20R/2015 Koupě pozemku č. 133/32, k.ú. Staré Benátky - Toplac s.r.o.
RM
1. opakovaně projednala
žádost společnosti Toplac s.r.o. o odkup pozemku č. 133/32 v k.ú. Staré Benátky o výměře 992 m2 za
cenu ve výši 800,- Kč/m2
2. doporučuje
výše uvedený Zastupitelstvu města odkup pozemku č. 133/32 v k.ú. Staré Benátky o výměře 992 m2 za
cenu ve výši 800,- Kč/m2 společnosti Toplac s.r.o. (souhlasilo 5 přítomných radních, 1 se zdržel z důvodu
střetu zájmů)
T: 14.12.2015
Z: Marek Mařík
551/20R/2015 Žádost o převedení částky z rezervního fondu do investičního fondu a žádost o provedení
generální opravy časomíry - Správa sportovních zařízení
RM
1. projednala
a. žádost pana Jana Slivky, ředitele Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou, o
převedení částky ve výši 300.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního a zároveň o
uvolnění z investičního fondu do fondu oprav
b. žádost pan Jana Slivky, ředitele Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou o
provedení generální opravy světelné tabule na zimním stadionu Města Benátky nad Jizerou
2. souhlasí
a. s převedením částky ve výši 300.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního a zároveň o
uvolnění z investičního fondu do fondu oprav (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Marek Mařík
b. s provedením generální opravy světelné tabule na zimním stadionu Města Benátky nad Jizerou
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Marek Mařík
552/20R/2015 Rozpočet stavebních úprav v Chalupě Pechtačka v Rokytnici - Chape s.r.o.
RM
1. projednala
předložený podrobný položkový rozpočet realizovaných oprav v rámci další etapy rekonstrukce Chalupy
Pechtačka (Penzion Fibich) v Rokytnici od společnosti Chape s.r.o.
2. souhlasí
se započtením proinvestovaných nákladů na rekonstrukci objektu ve výši 904.743,- Kč oproti nájemnému
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Jana Košťálová
553/20R/2015 Žádost o vyjádření ve věci prodloužení nájmu podporovaného bytu, nám. 17. listopadu 493 xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství o prodloužení Nájemní smlouvy o
nájmu bytu č. x, na adrese náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou, s panem xxxxxxxx, která byla
sepsána na dobu určitou a to do 31.12.2015
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého je nájemné placeno
vždy řádně a včas. Splňuje všechna kritéria pro nájem výše uvedeného bytu
3. souhlasí
s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. x, na adrese náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad
Jizerou s panem xxxxxxxx na dobu určitou 1 rok do 31.12.2016 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová

554/20R/2015 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu, Ladislava Vágnera 139 - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství o prodloužení Nájemní smlouvy o
nájmu sociálního bytu č. x, na adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou, se slečnou xxxxxxxx,
která byla sepsána na dobu určitou a to do 31.12.2015
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého byla smlouva
sepsána na dobu určitou (od 1.8.2015 do 31.12.2015). Slečna xxxxxxxx nemá žádné pohledávky, nájemné
je v současné době hrazeno řádně a včas
3. souhlasí
s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. x, na adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad
Jizerou se slečnou xxxxxxxx na dobu určitou do 31.12.2016 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová
555/20R/2015 Žádost o vyjádření ve věci prodloužení nájmu podporovaného bytu, nám. 17. listopadu 493 xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství o prodloužení Nájemní smlouvy o
nájmu bytu č. x, na adrese náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou, s panem xxxxxxxx, která byla
sepsána na dobu určitou a to do 31.12.2015
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého je nájemné placeno
vždy řádně a včas. Splňuje všechna kritéria pro nájem výše uvedeného bytu
3. souhlasí
s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. x, na adrese náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad
Jizerou s panem xxxxxxxx na dobu určitou 1 rok do 31.12.2016 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová
556/20R/2015 Žádost o vyjádření ve věci prodloužení nájmu bytu, Podolecká 391 - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství o prodloužení Nájemní smlouvy o
nájmu bytu (rod. domku), na adrese Podolecká 391, 294 71 Benátky nad Jizerou, s panem xxxxxxxx,
která byla sepsána na dobu určitou a to do 31.12.2015
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého pan xxxxxxxx opět dlužní na nájemném a
to Kč 4 046,- (měsíční nájemné činí Kč 2 147,-), stále dluží nedoplatek z vyúčtování záloh na služby za
rok 2013 a za rok 2014 v celkové výši Kč 10 181,-, dále poplatek za komunál Kč 840,- (rok 2014 + 2015).
Dne 30.6.2015 pan xxxxxxxx sepsal dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář s tím, že bude měsíčně
splácet pohledávku ve výši Kč 1 000,- a řádně hradit měsíční nájemné, což tak nečiní
3. rozhodla
prodloužit Nájemní smlouvu o nájmu bytu (rod. domek), na adrese Podolecká 391, Benátky nad Jizerou
s panem xxxxxxxx pouze za předpokladu, že dojde k uhrazení dlužné částky nejpozději do 30.06.2016
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová
557/20R/2015 Žádost o přidělení městské bytové jednotky - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxx o přidělení městské bytové jednotky
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého město v současné době nedisponuje
volnými bytovými jednotkami a v případě volné bytové jednotky se vždy vypisuje veřejná nabídka na
pronájem, která je zveřejněna na úředních deskách
3. sděluje
žadateli, že město vypisuje veřejné nabídky na pronájem volných městských bytových jednotek, které
jsou zveřejněny na úředních deskách

T: 31.12.2015

Z: Ing. Alena Kratochvílová

558/20R/2015 Žádost o převedení smlouvy nájmu bytu č. x, Husovo nám. čp 59 - xxxxxxxx, xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost o převedení bytu č. x, Husovo náměstí 59, z podnájemce pan xxxxxxxx na slečnu xxxxxxxx
bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého je současným
nájemcem bytu pan xxxxxxxx, slečna xxxxxxxx je vedena pouze jako spolubydlící osoba. Smlouva o
nájmu bytu sepsána od 1.7.2013 na dobu neurčitou. Byt byl přidělen veřejnou nabídkou s tou podmínkou,
že vybraný nájemce provede veškeré stavební úpravy na vlastní náklad. Celkové vložené investice pana
xxxxxxxx činily Kč 273 902,- (doba odbydlení nájemného činí 5 let a 9 měsíců). Odbor SMRM
doporučuje kladné vyřízení a to následovně, smlouva s panem xxxxxxxx bude ukončena dohodou a
sepsána nová smlouva se slečnou xxxxxxxx, zbývající část odbydlení nájemného bude převedena (část o
převodu – nedílná součást smlouvy). Konzultováno s JUDr. Petrem Drábkem
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. x, Husovo náměstí 59, Benátky nad Jizerou se slečnou xxxxxxxx
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Marek Mařík
559/20R/2015 Výběrové řízení na developera akce "Výstavba RD v lokalitě nad stadionem v Obodři"
RM
1. projednala
předložené nabídky v rámci výběrového řízení na developera akce "Výstavba rodinných domů nad
stadionem v Obodři" ze dne 3.11.2015 od firem:
a. Zeta Benátky s.r.o., Letní stadion 660, 294 71 Benátky n. Jiz. předkládá garantovanou prodejní
cenu za 1 m2 pozemku za vybudování technické infrastruktury ve výši 1.797,- Kč s DPH/m2
b. AKLU1 a.s., Českomoravská 1181/23, 190 00 Praha 9 - Libeň předkládá garantovanou prodejní
cenu za 1 m2 pozemku za vybudování technické infrastruktury ve výši 1.544,- Kč s DPH/m2
c. H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav předkládá garantovanou prodejní cenu
za 1 m2 pozemku za vybudování technické infrastruktury ve výši 1.148,- Kč s DPH/m2
2. doporučuje
a. Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy o technickém, organizačním a finančním
zajištění výstavby technické infrastruktury pro akci "Výstavba RD v lokalitě nad stadionem v
Obodři" s firmou H-INTES s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, která
předložila nejvhodnější nabídku - cenu ve výši 1.148,- Kč s DPH/m2 (garantovaná prodejní cena
budoucím vlastníkům pozemků za 1 m2 za vybudování technické infrastruktury) (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 14.12.2015
Z: Marek Mařík
b. Zastupitelstvu města k projednání výši ceny za prodej pozemku budoucím vlastníkům, kterou
Rada města navrhuje ve výši 300,- Kč bez DPH/m2 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 14.12.2015
Z: Marek Mařík
560/20R/2015 Žádost o vyjádření ukončení smlouvy o nájmu bytu, Husovo náměstí 39 - xxxxxxxx, xxxxxxxx
RM
1. projednala
a. žádost odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství o vyjádření ukončení/neprodloužení smlouvy o nájmu bytu na adrese Husovo náměstí 39, Benátky nad
Jizerou a to paní xxxxxxxx
b. žádost odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství o vyjádření ukončení/neprodloužení smlouvy o nájmu bytu na adrese Husovo náměstí 39, Benátky nad
Jizerou a to slečně xxxxxxxx
2. bere na vědomí
a. vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého byla
smlouva s paní xxxxxxxx sepsána již čtvrtým dodatkem, konec platnosti smlouvy 31.12.2015.
Celková pohledávka k dnešnímu dni činí Kč 15 762,- (měsíční nájemné činí Kč 8 254,-) a Kč 5
005,- na místním poplatku za komunál (5 osob). V tomto případě byla přislíbena úhrada k
20.12.2015. Z výše uvedených důvodů doporučuje následující: pokud nebude dlužná částka na
nájemném uhrazena nejpozději do konce roku, v lednu obeslat výše uvedené nájemce s

b.

3.

upozorněním vypršení platnosti nájemní smlouvy (prozatím na konec platnosti smlouvy nikdo
nereagoval) a oznámením o neprodloužení smlouvy nájmu bytu včetně výpovědní lhůty
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého byla
smlouva se slečnou xxxxxxxx sepsána již druhým dodatkem, konec platnosti smlouvy
31.12.2015. Celková pohledávka k dnešnímu dni činí Kč 7 517,- (měsíční nájemné činí Kč 6
431,-) a Kč 1 400,- na místním poplatku za komunál. Na upomínky a telefonáty nereaguje. Z
výše uvedených důvodů doporučuje následující: pokud nebude dlužná částka na nájemném
uhrazena nejpozději do konce roku, v lednu obeslat výše uvedené nájemce s upozorněním
vypršení platnosti nájemní smlouvy (prozatím na konec platnosti smlouvy nikdo nereagoval) a
oznámením o neprodloužení smlouvy nájmu bytu včetně výpovědní lhůty

souhlasí
a. s výše předloženým vyjádřením odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství,
neprodlužovat smlouvu o nájmu bytu na adrese Husovo náměstí 39, Benátky nad Jizerou s paní
xxxxxxxx pokud nebude dlužná částka na nájemném uhrazena nejpozději do konce roku
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová
b. s výše předloženým vyjádřením odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství,
neprodlužovat smlouvu o nájmu bytu na adrese Husovo náměstí 39, Benátky nad Jizerou se
slečnou xxxxxxxx pokud nebude dlužná částka na nájemném uhrazena nejpozději do konce roku
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová

561/20R/2015 Korespondence Ing. Jan Kavalír
RM
1. projednala
a. dopis od ing. Jana Kavalíra, ve kterém žádá o odstranění keře a náletu v blízkosti nemovitosti v
ul. 5. května, čp. 25
b. dopis od ing. Jana Kavalíra, ve kterém urguje odpověď na dopis ze dne 19.8.2015
c. dopis od ing. Jana Kavalíra, ve kterém oznamuje konání Adventního jarmarku v prostoru pěší
zóny v ul. 5. května dne 19.12.2015
2. se ztotožňuje
s vyjádřením SMRM odstranit nálet ořešáku a upravit svídu v ul. 5. května, prostřednictví Technických
služeb (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Marek Mařík
3. pověřuje
tajemníka prošetřením uvedené záležitosti
T: 31.12.2015
Z: Marek Mařík
4. bere na vědomí
konání Adventního jarmarku v prostoru pěší zóny v ul. 5. května dne 19.12.2015 a současně děkuje za
uskutečnění této akce
562/20R/2015 Provozní řád hřiště pro seniory "Oranžové hřiště" v parku Ferdinanda Bárty
RM
1. projednala
předložený návrh provozního řádu hřiště pro seniory "Oranžové hřiště" v parku Ferdinanda Bárty v
Benátkách nad Jizerou
2. schvaluje
předložený návrh provozního řádu hřiště pro seniory "Oranžové hřiště" v parku Ferdinanda Bárty v
Benátkách nad Jizerou s účinností od 01.01.2016 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová
563/20R/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 755/4 v k.ú. Kbel, Benátky nad
Jizerou - ČEZ Distribuce
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař.
distribuční soustavy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž

2.

3.

předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 756/12 v k.ú. Kbel na akci "Benátky nad Jizerou,
Kbel, p.č. 755/4, K. Březina"
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař.
distribuční soustavy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č.
756/12 v k.ú. Kbel na akci "Benátky nad Jizerou, Kbel, p.č. 755/4, K. Březina" za jednorázovou finanční
úhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
doporučuje
uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.3.2016
Z: Marek Mařík

564/20R/2015 Zápis č. 3/2015 ze zasedání Komise zdravotnictví a sociální
RM
1. projednala
předložený zápis č. 3/2015 ze zasedání Komise zdravotnictví a sociální ze dne 02.12.2015
565/20R/2015 Žádost o poskytnutí příspěvku na zajištění sociálních služeb a provozu - Domov pod lípou,
poskytovatel sociálních služeb
RM
1. opakovaně projednala
žádost p. Bc. Petry Dobešové, sociální pracovnice Domova pod Lípou, poskytovatele sociálních služeb,
o poskytnutí příspěvku na zajištění sociálních služeb a provozu z důvodu celoročního pobytu občana
našeho města xxxxxxxx
2. trvá
na svém rozhodnutí ze dne 27.11.2015 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Marek Mařík
566/20R/2015 Žádost o vyjádření ve věci prodloužení nájmu podporovaného bytu, nám. 17. listopadu 493 xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost odboru správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství o prodloužení Nájemní smlouvy o
nájmu bytu č. x, na adrese náměstí 17.listopadu 493, Benátky nad Jizerou, s paní xxxxxxxx, která byla
sepsána na dobu určitou, a to do 31.12.2015
2. bere na vědomí
vyjádření odboru správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého splňuje požadavky
pro nájem výše uvedeného bytu a všechny pohledávky na nájemném jsou uhrazeny
3. souhlasí
s prodloužením doby nájmu podporovaného bytu č. x, na adrese Benátky nad Jizerou, náměstí
17.listopadu 493, paní xxxxxxxx na dobu určitou 1 rok do 31.12.2016 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová
567/20R/2015 Darovací smlouva ŠKODA AUTO a.s. a ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55
RM
1. projednala
návrh Darovací smlouvy mezi ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 a společností ŠKODA AUTO
a.s., jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 30.000,- Kč za účelem podpory technického vzdělávaní, a
to především na dopravu na vzdělávací aktivity realizované na ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském
v rámci projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem"
2. souhlasí
s návrhem Darovací smlouvy mezi ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 a společností ŠKODA
AUTO a.s., jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 30.000,- Kč za účelem podpory technického
vzdělávaní, a to především na dopravu na vzdělávací aktivity realizované na ŠKODA AUTO a.s., SOU
strojírenském v rámci projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským
krajem" (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Marek Mařík

568/20R/2015 Žádost o dotaci na spolufinancování dopravní výchovy BESIP - Centrum služeb pro silniční
dopravu s.p.o.
RM
1. projednala
žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o dotaci na spolufinancování
dopravní výchovy BESIP na zajištění provozu DDH pro výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti města
2. nesouhlasí
s poskytnutím finanční dotace na spolufinancování dopravní výchovy BESIP na zajištění provozu DDH
pro výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti města (nesouhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2015
Z: Marek Mařík
569/20R/2015 Žádost o povolení přijetí sponzorského finančního daru - Městské centrum komplexní péče
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Emilie Kalové, ředitelky MěCKP o schválení přijetí sponzorského daru od VK Benátky
nad Jizerou, Mladská 508, Benátky nad Jizerou, tento finanční dar bude ve výši výtěžku z prodeje
vstupenek extraligového utkání - VK Benátky nad Jizerou - Brno dne 14.12.2015
2. souhlasí
s přijetím sponzorského daru od VK Benátky nad Jizerou, Mladská 508, Benátky nad Jizerou, tento
finanční dar bude ve výši výtěžku z prodeje vstupenek extraligového utkání - VK Benátky nad Jizerou Brno dne 14.12.2015 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 14.12.2015
Z: Marek Mařík

